
Zápis č. 10 

z jednání Komise pro školství a sport Rady města Přerova 

ze dne 20. 11. 2019 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

Mgr. Zdeněk Navrátil      

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

Ing. Michal Majer 

Jan Komárek - příchod v 15,10 hod.  Omluveni: 

Mgr. Dagmar Bouchalová    Mgr. Věra Žáková 

Vladimír Kočara     Ing. Tomáš Navrátil 

Mgr. Jaroslav Hýzl        

        

     

Hosté: 

Mgr. Petr Kouba 

Mgr. Romana Pospíšilová 

Mgr. Petr Hrbek 

Ing. Lucie Zbořilová 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 10/2019 – informace na vědomí 

3. Materiály předkládané do RM dne 28. 11. 2019 

4. Dotační programy statutárního města Přerova v oblasti sportu a volného času 

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 10. jednání komise. 

 

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



2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 10/2019 – informace na vědomí  

 

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

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

 

3. Materiály předkládané do RM dne 28. 11. 2019  

 

3.1 – Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 – sportovní profilace školy 

 

Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 žádá o navýšení finančního příspěvku na sportovní 

profilaci. Rozpočtové předpoklady sportovní profilace školy pro období kalendářního roku 

představují dle sdělení ředitele školy částku cca 600 000 Kč. Tato částka zahrnuje odměny 

z dohod konaných mimo pracovní poměr cca 350 000 Kč za kalendářní rok (trenéři a vedoucí 

zájmových kroužků, správce areálu, správce hřiště), údržba hřiště (vertikulace, odplevelení, 

hnojení, ošetření, odvoz odpadu, údržba secího stroje), ostatní náklady (pomůcky, pronájem 

bazénu, drobné opravy). Pravidla pro financování nákladů trenérů s osvědčením nejméně II. 

třídy trenéra příslušné specializace a vedoucích zájmových kroužků pro dotčenou sportovní 

profilaci, správce areálu a správce hřiště z rozpočtu statutárního města Přerova bude nastaven 

s ohledem na objem požadovaných finančních prostředků. Ředitel školy vypracuje za každý 

školní rok, ve kterém se uskuteční dotčené sportovní zaměření, hodnotící monitorovací zprávu 

pro zřizovatele. Nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu statutárního 

města Přerova. 

 

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 0 – schváleno. 

 

3.2 – Přijetí nepeněžitých a peněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací 

zřízených statutárním městem Přerovem 

 

Mateřská škola Přerov, Újezdec žádá o souhlas s přijetím nepeněžitých darů. Základní škola 

Přerov, U tenisu žádá o souhlas s přijetím peněžitého daru účelově určeného. Předmětem daru 

je 6 032 Kč na úhradu stravného pro 2 žáky, 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 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – Karate Přerov, z. s.  

 

Subjekt Karate Přerov žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 25 000 Kč na částečnou 

úhradu nákladů na dopravu, ubytování a účastnické poplatky na Mistrovství světa v karate 

KWF, konané ve dnech 7. – 10. 11. 2019 v Tokiu v Japonsku. Tento návrh vychází ze 

schváleného záměru v Zastupitelstvu města Přerova ze dne 14. 10. 2019. Odbor sociálních 

věcí a školství upozorňuje, že na uvedený účel již byla letos subjektu Karate Přerov, z. s.  

poskytnuta dotace ve výši 25 000 Kč, což schválilo zastupitelstvo na svém 7. zasedání 

konaném dne 26. 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 

individuální dotaci ve výši 25 000 Kč.  

 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 2, zdržel se 0 – schváleno 

 

3.4 – Dotační programy A. statutárního města Přerova pro rok 2020  

 

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

Mgr. Petr Hrbek a Ing. Lucie Zbořilová seznámili přítomné členy komise s přehledem 

požadovaných a navržených finančních prostředků dotačního programu „A“ statutárního 

města Přerova v oblastech: 

 

sport ve výši 12 538 500 Kč, 

volný čas ve výši 346 100 Kč, 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2020. 

 

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 pro oblast sportu.  

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

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 pro oblast volného času.  

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

Vedoucí odboru Mgr. Romana Pospíšilová informovala přítomné o dalších 3 materiálech, 

které budou předloženy do Rady města Přerova: 

Úprava platů ředitelů, 

Odměny ředitelů škol a školských zařízení a Městské knihovny v Přerově, Sociálních služeb 

města Přerova, Kulturních a informačních služeb města Přerova, 



Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2022 příspěvkových 

organizací zřízených statutárním městem Přerov. 

 

Členové komise vzali informaci na vědomí. 

 

4. Informace a návrhy členů komise a hostů - různé 

 

Předseda komise Mgr. Zdeněk Navrátil informoval přítomné o termínech jednání Komise pro 

školství a sport v I. pololetí 2020: 

8. 1. 2020 

19. 2. 2020 

18. 3. 2020 

22. 4. 2020 

27. 5. 2020 

17. 6. 2020 

26. 8. 2020 

 

Závěr 

 

Jednání komise bylo ukončeno v 17.00 hod. 

 

Další jednání se uskuteční dne 8. 1. 2020 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Smetanova ul.  

 

V Přerově 22. 11. 2019 

Zapsala: Marcela Danišová 

 

 

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

 Mgr. Zdeněk Navrátil       Marcela Danišová 
     předseda komise      organizační pracovník komise 

 

Přílohy: 

 

Usnesení z 10. jednání komise 

Prezenční listina 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení 10. jednání Komise pro školství a sport 

Rady města Přerova 

ze dne 20. 11. 2019 

 

KSS/10/72/2019 – Program 10. jednání komise 

Komise pro školství a sport po projednání schvaluje program 10. jednání výboru. 

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

 

KSS/10/73/2019 – Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 – sportovní profilace 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 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

KSS/10/74/2019 – Přijetí nepeněžitých a peněžitých darů do vlastnictví příspěvkových 

organizací zřízených 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 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

KSS/10/75/2019 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – Karate Přerov, z. s.  

   

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

individuální dotaci ve výši 25 000 Kč.  

 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 2, zdržel se 0 – schváleno 

 

KSS/10/76/2019 – Dotační programy A. statutárního města Přerova 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 pro oblast sportu. 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 

 



KSS/10/77/2019 – Dotační programy A. statutárního města Přerova 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 pro oblast volného času. 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 

V Přerově 22. 11. 2019       

                                                         

Mgr. Zdeněk Navrátil      Marcela Danišová 

     předseda komise         organizační pracovník komise 


