
Zápis č. 8 

z jednání Komise pro školství a sport Rady města Přerova 

ze dne 18. 9. 2019 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

Mgr. Zdeněk Navrátil      

Mgr. Dagmar Bouchalová 

Ing. Michal Majer 

Mgr. Jaroslav Hýzl     Omluveni: 

Mgr. Věra Žáková     Vladimír Kočara 

Ing. Pavel Galeta            

Jan Komárek 

Ing. Tomáš Navrátil 

     

Hosté: 

Mgr. Petr Kouba 

Mgr. Romana Pospíšilová 

Mgr. Petr Hrbek 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 8/2019 – informace na vědomí 

3. Materiály předkládané do RM dne 26. 9. 2019 

4. Dotační program na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých v Přerově 

pro rok 2020 

5. Informace a návrhy členů komise a hostů - různé  

6. Závěr  

 

Zápis: 
 

1. Zahájení 

 

Předseda komise Mgr. Zdeněk Navrátil zahájil jednání prohlášením o jeho řádném svolání 

a zjištěním usnášeníschopnosti. Na základě počtu členů dle prezenční listiny bylo 

konstatováno, že komise je usnášeníschopná. Byli přivítáni přítomní hosté. 

 

Předseda komise nechal hlasovat o programu jednání. 

Mgr. Zdeněk Navrátil – navrhl znění usnesení: 

 

Komise pro školství a sport po projednání schvaluje program 8. jednání komise. 

 

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 



2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 8/2019 – informace na vědomí  

 

Přehled školských záležitostí projednávaných v RM v srpnu 2019 byl zaslán členům komise 

předem elektronicky. Diskuse proběhla, členové komise vzali informace na vědomí. 

 

3. Materiály předkládané do RM dne 26. 9. 2019  

 

3.1 – Zřízení výdejny stravy v objektu Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 

 

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 žádá o vznik školní jídelny – výdejny přímo 

v prostorách ZŠ B. Němcové, což přispěje ke zvýšení bezpečnosti nejmenších žáků základní 

školy a odstranění časové náročnějších přesunů do školní jídelny Zařízení školního 

stravování, Kratochvílova 30. ZŠ B. Němcové je jediná základní škola zřízená statutárním 

městem Přerovem, která nemá ve své budově zřízenou školní jídelnu nebo výdejnu stravy. 

Zapojením školy do projektu „Obědy do škol“, došlo k značnému nárůstu počtu žáků školy, 

kteří začali odebírat školní stravu a jsou nuceni docházet přes frekventovanou ulici Palackého 

do školní jídelny Kratochvílova 30.  

 

Předseda komise Mgr. Zdeněk Navrátil podal návrh na toto usnesení: 

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

usnesení ve znění navrženém Odborem sociálních věcí a školství.  

 

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

3.2 – Údržba zrekonstruovaného travnatého školního hřiště ZŠ Za mlýnem 

 

V roce 2019 bude dokončena a předána k hospodaření celková rekonstrukce školního hřiště 

Základní školy Přerov, Za mlýnem 1. Součástí rekonstrukce je i obnova středového 

travnatého hřiště, které bylo nově napojeno na závlahový systém. K zabezpečení dlouhodobé 

udržitelnosti kvalitní travnaté plochy určené ke sportovnímu vyžití žáků školy, je nutné 

provádět pravidelnou údržbu této plochy na odpovídající úrovni. Odbor SVŠ ve spolupráci 

s ředitelem základní školy a dodavatelskými firmami zpracoval dvě varianty realizace údržby 

školního hřiště, a po jejich vyhodnocení se přiklání k možnosti udržovat plochu vlastními 

silami školy, k čemuž potřebuje pořídit sekací stroj na trávu, což bude konzultováno 

s realizátorem rekonstrukce školního hřiště, a to zejména z důvodu nenarušení záruky díla a 

zamezení poškození plochy včetně následných oprav. Celkové náklady spojené s celoroční 

údržbou školního hřiště ZŠ Za mlýnem činí cca 330 000 Kč. 

 

Předseda komise Mgr. Zdeněk Navrátil podal návrh na toto usnesení: 

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

usnesení ve znění navrženém Odborem sociálních věcí a školství.  

 

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

 

 

 

 



3.3 – Předání částí pozemků k hospodaření Základní škole Přerov, Želatovská 8  

 

Základní škola žádá o uzavření dodatku č. 7 k protokolu o předání a převzetí nemovitého 

majetku do správy uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi statutárním městem Přerov a 

příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Želatovská 8. Předmětem tohoto dodatku je 

předání k hospodaření částí pozemku 5307/4, 5307/3, pozemků 5307/199, 5307/200, 

5307/201, 5307/202 vše v k.ú. Přerov a předání dokončené investiční akce „Modernizace ZŠ 

Želatovská 8, Přerov – bezbariérový boční vstup.“ 

  

Předseda komise Mgr. Zdeněk Navrátil podal návrh na toto usnesení: 

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

usnesení ve znění navrženém Odborem sociálních věcí a školství.  

 

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

3.4 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – Laguna cycles team, z. s. 

 

Subjekt Laguna cycles team, z. s. žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 10 000 Kč na 

částečnou úhradu nákladů spojených s organizací sportovní akce, Mistrovství České republiky 

v cyklistické disciplíně - fourcross, konané ve dnech 14. – 15. 9. 2019 na území města 

Přerova v areálu Předmostí - Žernavá. Dle sdělení organizátora se předpokládané celkové 

náklady akce pohybují ve výši 40 000 Kč. Odbor sociálních věcí a školství doporučuje 

schválit poskytnutí dotace na akci Mistrovství České republiky v cyklistické disciplíně - 

fourcross ve výši 10 000 Kč. 

 

Předseda komise Mgr. Zdeněk Navrátil podal návrh na toto usnesení: 

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

individuální dotaci ve výši 10 000 Kč.  

 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 2 – schváleno 

 

4. Dotační program na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2020  

 

Náměstek Mgr. Petr Kouba, vedoucí odboru Mgr. Romana Pospíšilová a vedoucí oddělení 

Mgr. Petr Hrbek seznámili přítomné členy komise s  Dotačním programem na podporu 

vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2020. Dotační program C. je 

zaměřený na podporu sportovních klubů a spolků, jejichž dospělí sportovci reprezentují město 

Přerov na vrcholové a výkonnostní sportovní úrovni v nadregionálních soutěžích. Dotační 

program podporuje i organizaci a realizaci významných sportovních akcí pro dospělé 

sportovce na národní a mezinárodní úrovni, které významně reprezentují a propagují město 

Přerov v celoplošných médiích a sociálních sítích. Předpokládaný objem finančních 

prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2020 na podporu účelu stanoveného v tomto 

dotačním programu činí 2 500 000 Kč. Proběhla diskuse. 

 

Předseda komise Mgr. Zdeněk Navrátil podal návrh na toto usnesení: 

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

usnesení ve znění navrženém Odborem sociálních věcí a školství.  



 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 2 – schváleno 

 

 

5. Informace a návrhy členů komise a hostů - různé 

 

Pan předseda informoval přítomné o schůzce s předsedkyní Komise pro cestovní ruch, kulturu 

a památky paní Mgr. Ladou Galovou, kde byla projednána pravidla a termíny dotačních 

programů a došlo k sjednocení podmínek. Náměstek Mgr. Petr Kouba informoval přítomné o 

novém předmětu Technika, který se bude pilotovat na ZŠ Přerov, Svisle. Dále informoval o 

řešení možnosti podávání žádostí o dotace elektronicky. 

 

6. Závěr 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 16.55 hod. 

 

Další jednání se uskuteční dne 9. 10. 2019 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Smetanova ul.  

 

V Přerově 19. 9. 2019 

Zapsala: Marcela Danišová 

 

 

…………………………………    ……………………………. 
                

 Mgr. Zdeněk Navrátil       Marcela Danišová 
     předseda komise      organizační pracovník komise 

 

Přílohy: 

 

Usnesení z 8. jednání komise 

Prezenční listina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení 8. jednání Komise pro školství a sport 

Rady města Přerova 

ze dne 18. 9. 2019 

 

KSS/8/62/2019 – Program 8. jednání komise 

Komise pro školství a sport po projednání schvaluje program 8. jednání výboru. 

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

KSS/8/63/2019 – Zřízení výdejny stravy v objektu Základní školy Přerov, Boženy 

Němcové 16 

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

usnesení ve znění navrženém Odborem sociálních věcí a školství. 

 

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

KSS/8/64/2019 – Údržba zrekonstruovaného travnatého školního hřiště ZŠ Za mlýnem  

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

usnesení ve znění navrženém Odborem sociálních věcí a školství. 

 

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

KSS/8/65/2019 – Předání částí pozemků k hospodaření Základní škole Přerov, 

Želatovská 8  

  

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

usnesení ve znění navrženém Odborem sociálních věcí a školství. 

 

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

KSS/8/66/2019 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – Laguna cycles team, z. s.  
 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

individuální dotaci ve výši 10 000 Kč.  

 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 2 – schváleno 

 



KSS/8/67/2019 – Dotační program na podporu vrcholového a výkonnostního sportu 

dospělých pro rok 2020  
 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

usnesení ve znění navrženém Odborem sociálních věcí a školství.  

 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 2 – schváleno 

 

 

V Přerově 19. 9. 2019       

                                                         

Mgr. Zdeněk Navrátil      Marcela Danišová 

     předseda komise         organizační pracovník komise 


