
Zápis č. 9 

z jednání Komise pro školství a sport Rady města Přerova 

ze dne 9. 10. 2019 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

Mgr. Zdeněk Navrátil      

Ing. Pavel Galeta – příchod v 15,15 hod. 

Ing. Michal Majer 

Jan Komárek      Omluveni: 

Ing. Tomáš Navrátil     Mgr. Jaroslav Hýzl 

Vladimír Kočara     Mgr. Dagmar Bouchalová 

       Mgr. Věra Žáková 

        

     

Hosté: 

Mgr. Petr Kouba 

Mgr. Petr Hrbek 

 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 9/2019 – informace na vědomí 

3. Materiály předkládané do RM dne 17. 10. 2019 

4. Informace a návrhy členů komise a hostů - různé  

5. 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 9. jednání komise. 

 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 



2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 9/2019 – informace na vědomí  

 

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

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

 

3. Materiály předkládané do RM dne 17. 10. 2019  

 

3.1 – Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídách MŠ Kouřílkova 

 

Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 žádá o udělení výjimky z maximálního počtu dětí na 

odloučeném pracovišti mateřské školy Jasínkova 4, pro školní rok 2019/2020. Důvodem 

žádosti je nutnost zapsat k povinnému předškolnímu vzdělávání dítěte, které bylo umístěno do 

Dětského domova v Přerově. V případě schválení výjimky bude kapacita jedné běžné třídy 

navýšena z 24 na 25 dětí. 

 

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 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

3.2 – Přijetí peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené 

statutárním městem Přerovem 

 

Základní škola Přerov, Svisle 13 žádá o souhlas s přijetím peněžitého daru účelově určeného. 

Předmětem daru je 26 544 Kč na úhradu stravného pro 8 žáků, v rámci projektu „Obědy do 

škol.“ 

 

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 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

 

3.3 – Úprava platu ředitele základní školy  

 

S účinností od 1. 11. 2019 se přiznává osobní příplatek řediteli Základní školy Přerov, Za 

mlýnem 1 panu Mgr. P.Z., který byl jmenován na pracovní místo ředitele příspěvkové 

organizace Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 s účinností od 1. 8. 2019. 

 

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 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 



4. Informace a návrhy členů komise a hostů - různé 

 

Ing. Michal Majer informoval přítomné o schůzce s vedoucím Odboru vnitřní správy Mgr. 

Petrem Karolou ohledně přípravy elektronického podávání žádostí o dotační programy. První 

možností by byla registrace žadatelů přes Portál občana, kde by se vyplňoval připravený 

formulář žádosti on-line. Otázkou je, jak dlouho bude portál občana po ukončení udržitelnosti 

projektu IOP 09 v provozu. Druhou možností by bylo podávání žádostí prostřednictvím 

datových schránek, které by si žadatelé museli zdarma zřídit, a využití upravených 

sjednocených formulářů žádostí o dotace. Je nutné prověřit, zda by se nemusela žádost 

podávat i v písemné podobě. Začátkem příštího roku by mělo být rozhodnuto, jakou formou 

se budou žádosti podávat. 

 

Náměstek primátora Mgr. Petr Kouba informoval přítomné o připravovaných investicích 

v roce 2020: 

- rekonstrukce elektro rozvodů na ZŠ Trávník 

- zastínění ZŠ Hranická 

- rekonstrukce školního hřiště u ZŠ U Tenisu – formou dotace z KÚ, EU 

 

Dále informoval o přípravě Koncepce sportu, která bude zpracována v příštím roce. 

 

Závěr 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 16.00 hod. 

 

Další jednání se uskuteční dne 20. 11. 2019 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Smetanova ul.  

 

V Přerově 10. 10. 2019 

Zapsala: Marcela Danišová 

 

 

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

 Mgr. Zdeněk Navrátil       Marcela Danišová 
     předseda komise      organizační pracovník komise 

 

Přílohy: 

 

Usnesení z 9. jednání komise 

Prezenční listina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení 9. jednání Komise pro školství a sport 

Rady města Přerova 

ze dne 9. 10. 2019 

 

KSS/9/68/2019 – Program 9. jednání komise 

Komise pro školství a sport po projednání schvaluje program 9. jednání výboru. 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

KSS/9/69/2019 – Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídách MŠ Kouřílkova  

 

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 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

KSS/9/70/2019 – Přijetí peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví příspěvkové 

organizace zřízené statutárním městem Přerovem  

 

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 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

KSS/9/71/2019 – Úprava platu ředitele základní školy  

  

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 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

 

V Přerově 10. 10. 2019       

                                                         

Mgr. Zdeněk Navrátil      Marcela Danišová 

     předseda komise         organizační pracovník komise 

 


