
Zápis č. 11 

z jednání Komise pro školství a sport Rady města Přerova 

ze dne 8. 1. 2020 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

Mgr. Zdeněk Navrátil      

Ing. Pavel Galeta  

Ing. Michal Majer 

Jan Komárek      Omluveni: 

Mgr. Dagmar Bouchalová    Vladimír Kočara 

Mgr. Věra Žáková     Ing. Tomáš Navrátil 

Mgr. Jaroslav Hýzl        

Mgr. Věra Žáková        

     

Hosté: 

Mgr. Petr Kouba - omluven 

Mgr. Romana Pospíšilová 

Mgr. Petr Hrbek 

Ing. Lucie Zbořilová 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 11-12/2019 – informace na vědomí 

3. Materiály předkládané do RM dne 16. 1. 2020 

4. Dotační program C. na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých 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 11. jednání komise. 

 

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



2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 11-12/2019 – informace na vědomí  

 

Přehled školských záležitostí projednávaných v RM v listopadu a prosinci 2019 byl zaslán 

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

vědomí. 

 

3. Materiály předkládané do RM dne 16. 1. 2020  

 

3.1 – Předfinancování ozdravného pobytu žáků Základní školy Přerov, Trávník 27 

s ekologickým výukovým programem 

 

Základní škola Přerov, Trávník 27 žádá schválit předfinancování schváleného projektu 

„Badatelské putování labyrintem přírody Jeseníků a Beskyd“ z Výzvy č. 13/2017 na podporu 

zajištění realizace ozdravných pobytů s ekologickým výukovým programem pro žáky 

v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší vyhlášené Státním fondem životního prostředí 

České republiky, a to z rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2020 ve výši 150 000 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 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

3.2 – Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené statutárním 

městem Přerovem 

 

Základní škola Přerov, Trávník 27 žádá o souhlas s přijetím nepeněžitých darů.  

 

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 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

3.3 – Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – převod finančních prostředků 

mezi fondy příspěvkové organizace 

 

Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 žádá o převod finančních prostředků 

ve výši 200 000 Kč z rezervního fondu do fondu investic této organizace na nákup nového 

rozvozového vozu, kterým organizace zajišťuje rozvoz stravy převážně do mateřských škol, a 

to z důvodu řešení havarijní situace, kdy dne 20. prosince 2019 bylo rozvozové vozidlo ZŠS 

Kratochvílova účastníkem vážné dopravní nehody zaviněné jiným řidičem a stalo se 

nepoužitelným pro další provoz.  

 

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 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

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

 

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 „C“ statutárního města Přerova v oblasti 

vrcholového a výkonnostního sportu dospělých ve výši 2 500 000 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.  

 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – schváleno 

 

4. Informace a návrhy členů komise a hostů - různé 

 

Ing. Michal Majer požádal, aby na dalším jednání komise bylo podrobněji vysvětleno 

usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 9. prosince 2019, které 

zní:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - objekt občanské 

vybavenosti č.p. 3250 (tenisová hala)  na pozemku p.č. 2656/2, objekt občanské vybavenosti 

bez č.p./če. na pozemku p.č. 2656/3, vše v k.ú. Přerov se všemi součástmi a příslušenstvím 

včetně movitých věcí. 

   

Závěr 

 

Jednání komise bylo ukončeno v 16.00 hod. 

 

Další jednání se uskuteční dne 19. 2. 2020 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Smetanova ul.  

 

V Přerově 10. 1. 2020 

Zapsala: Marcela Danišová 

 

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

 Mgr. Zdeněk Navrátil       Marcela Danišová 

     předseda komise      organizační pracovník komise 

 

Přílohy: 

 

Usnesení z 11. jednání komise 

Prezenční listina 

 

 

 



Usnesení 11. jednání Komise pro školství a sport 

Rady města Přerova 

ze dne 8. 1. 2020 

 

KSS/10/78/2020 – Program 11. jednání komise 

Komise pro školství a sport po projednání schvaluje program 11. jednání výboru. 

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

 

 

KSS/10/79/2020 – Předfinancování ozdravného pobytu žáků Základní školy Přerov, 

Trávník 27 s ekologickým výukovým programem 

 

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 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 

KSS/10/80/2020 – Přijetí nepeněžitého daru 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 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 

KSS/10/81/2020 – Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – převod 

finančních prostředků mezi fondy příspěvkové organizace  
 

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 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 

KSS/10/82/2019 – Dotační programy C. 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. 



 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – schváleno. 

 

 

V Přerově 10. 1. 2020       

 

 

 

                                                         

Mgr. Zdeněk Navrátil      Marcela Danišová 

     předseda komise         organizační pracovník komise 

 


