Zápis č. 12
z jednání Komise pro školství a sport Rady města Přerova
ze dne 19. 2. 2020

Přítomni:
Mgr. Zdeněk Navrátil
Ing. Pavel Galeta
Ing. Michal Majer
Jan Komárek
Mgr. Dagmar Bouchalová
Mgr. Věra Žáková
Ing. Tomáš Navrátil – příchod 15,08 hod.

Nepřítomni:

Omluveni:
Mgr. Jaroslav Hýzl
Vladimír Kočara

Hosté:
Mgr. Petr Kouba
Mgr. Romana Pospíšilová - omluvena
Mgr. Petr Hrbek
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Školské záležitosti projednávané v RM v období 1/2020 – informace na vědomí
Materiály předkládané do RM dne 5. 3. 2020
Informace a návrhy členů komise a hostů - různé
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 12. jednání komise.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 1/2020 – informace na vědomí
Přehled školských záležitostí projednávaných v RM v lednu 2020 byl zaslán členům komise
předem elektronicky. Diskuse proběhla, členové komise vzali informace na vědomí.
3. Materiály předkládané do RM dne 5. 3. 2020
3.1 – Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Tělocvičná jednota Sokol Přerov
Subjekt Tělocvičná jednota Sokol Přerov žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši
400 000 Kč na částečnou úhradu nákladů rekonstrukce parketové podlahy hlavního sálu
sokolovny Tělocvičné jednoty Sokol Přerov. Požadovaná dotace činí 18,6% z celkových
předpokládaných nákladů rekonstrukce ve výši 2 150 000 Kč. TJ Sokol Přerov požádal
Olomoucký kraj o poskytnutí grantu, který by měl pokrýt většinu investice.
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 400 000 Kč.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – schváleno
3.2 – Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Tělocvičná jednota Sokol Henčlov
Subjekt Tělocvičná jednota Sokol Henčlov žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši
150 000 Kč na částečnou úhradu nákladů rekonstrukce otopného systému sokolovny
Tělocvičné jednoty Sokol Henčlov. Požadovaná dotace činí 28,8% z celkových
předpokládaných nákladů rekonstrukce ve výši 520 000 Kč. TJ Sokol Henčlov požádal
Olomoucký kraj o poskytnutí grantu, který by měl pokrýt většinu investice.
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 150 000 Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno
4. Informace a návrhy členů komise a hostů - různé
Pan náměstek Mgr. Petr Kouba vysvětlil 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.
Město Přerov má zájem jednat o odkoupení tenisové haly a Valná hromada TJ Spartak Přerov
má mandát jednat o odprodání tenisové haly. V současné době tedy mohou být zahájena

jednání o koupi tenisové haly a bude nutné dojít k vzájemné dohodě zejména o ceně. Město
Přerov má představu, že konečná cena bude nižší než cena stanovená odhadcem. V případě
koupě tenisové haly bude nutné dále investovat do obnovy povrchu i zázemí haly, ale mohla
by vzniknout multifunkční hala nejen pro sportovní aktivity. Před projednáním koupě
tenisové haly v zastupitelstvu (termín není stanoven), bude komise seznámena s výsledným
návrhem.
Dále pan náměstek informoval přítomné členy o tom, že paní Ivana Zdařilová se k 31. 8. 2020
vzdala funkce ředitelky Mateřské školy Přerov Máchova 14. Odbor SVŠ bude připravovat
konkursní řízení.
Ing Michal Majer se dotázal na rekonstrukci venkovního školního hřiště u ZŠ Hranická.
Pan náměstek sdělil, že paní ředitelka Václavíčková má k dispozici zprávu revizního technika
o havarijním stavu povrchu tohoto hřiště. Z bezpečnostních důvodů není možné toto hřiště
využívat ke sportovní činnosti žáků ani veřejnosti. Do doby než proběhne plánovaná
rekonstrukce venkovního školního hřiště, vydala paní ředitelka vnitřní předpis – „Provozní
řád venkovní plochy“, kterým zde povoluje v pracovní době parkování aut zaměstnanců
školy. Jakmile bude vyhlášen vhodný dotační titul na rekonstrukci školních hřišť, bude
statutární město Přerov připraveno projekt podat.
Ing. Pavel Galeta požádal o vysvětlení médii šířené informace o výskytu drog v našich ZŠ.
Pan náměstek uvedl, že proběhl seminář na Ředitelství policie ČR, kterého se zúčastnili
ředitelé základních škol společně s preventisty kriminality. Zástupci policie uvedli,
že docházelo k zneužívání medikamentů zejména studenty středních škol a distribuce
probíhala mimo naše základní školy. Tato nová situace byla vyhodnocena a každá základní
škola obdrží každoročně od svého zřizovatele částku 12.500 Kč (celkem 100.000 Kč/rok) na
posílení prevence žáků ZŠ před těmito jevy.
Závěr
Jednání komise bylo ukončeno v 16.10 hod.
Další jednání se uskuteční dne 18. 3. 2020 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Smetanova ul.
V Přerově 20. 2. 2020
Zapsala: Marcela Danišová
…………………………………
Mgr. Zdeněk Navrátil

předseda komise
Přílohy:
Usnesení z 12. jednání komise
Prezenční listina

…………………………….
Marcela Danišová

organizační pracovník komise

Usnesení 12. jednání Komise pro školství a sport
Rady města Přerova
ze dne 19. 2. 2020

KSS/12/83/2020 – Program 12. jednání komise
Komise pro školství a sport po projednání schvaluje program 12. jednání výboru.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

KSS/12/84/2020 – Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Tělocvičná jednota Sokol
Přerov
Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit
individuální dotaci ve výši 400 000 Kč.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – schváleno.
KSS/12/85/2020 – Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Tělocvičná jednota Sokol
Henčlov
Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit
individuální dotaci ve výši 150 000 Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

V Přerově 20. 1. 2020

Mgr. Zdeněk Navrátil
předseda komise

Marcela Danišová
organizační pracovník komise

