
Zápis č. 13 

z jednání Komise pro školství a sport Rady města Přerova 

ze dne 17. 6. 2020 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

Mgr. Zdeněk Navrátil     Ing. Pavel Galeta  

Ing. Michal Majer – příchod 15,06 hod. 

Jan Komárek      Omluveni: 

Mgr. Dagmar Bouchalová     

Mgr. Věra Žáková      

Ing. Tomáš Navrátil  

Mgr. Jaroslav Hýzl 

Vladimír Kočara  

 

Hosté: 

Mgr. Petr Kouba  

Mgr. Romana Pospíšilová  

Mgr. Petr Hrbek 

 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 2-5/2020 – informace na vědomí 

3. Materiály předkládané do RM dne 25. 6. 2020 

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 13. jednání komise. 

 

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

 

 



2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 2-5/2020 – informace na vědomí  

 

Přehled školských záležitostí projednávaných v RM v únoru - květnu 2020 byl zaslán členům 

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

 

3. Materiály předkládané do RM dne 25. 6. 2020  

 

3.1 – Monitorovací zprávy základních škol ve věci nadstandardních činností 

 

Základní škola Přerov, U tenisu předložila monitorovací zprávu za školní rok 2019/2020 

v rámci „Koncepce školy zaměřené na sportovní všestrannost a rozvoj pohybových dovedností 

žáků“. Základní škola Přerov, Želatovská předložila monitorovací zprávu za školní rok 

2019/2020 ve věci sportovního zaměření na lední hokej, Základní škola Přerov, Za mlýnem 

předložila monitorovací zprávu za školní rok 2019/2020 ve věci sportovní profilace, Základní 

škola Přerov, velká Dlážka předložila monitorovací zprávu za školní rok 2019/2020 ve věci 

sportovní profilace a Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 předložila monitorovací 

zprávu za školní rok 2019/2020 ve věci poskytování nadstandardních pedagogických a 

nepedagogických služeb. 

 

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 – Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Kanoistika Přerov, z.s. 

 

Subjekt Kanoistika Přerov žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 600 000 Kč na 

částečnou úhradu nákladů na výstavbu kotevní stěny pro molo pro potřeby kanoistického oddílu 

na řece Bečvě. Předpokládané náklady rekonstrukce jsou 910 000 Kč. Zbývající část bude 

použita z dotace z olomouckého kraje a z běžných prostředků oddílá Kanoistiky. 

 

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 600 000 Kč.  

 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 3 – schváleno 

 

 

4. Informace a návrhy členů komise a hostů - různé 

 

Pan náměstek Mgr. Petr Kouba informoval členy komise, že Žádost o poskytnutí individuální 

dotace – TK PRECHEZA Přerov z.s. již byla projednána na 31. schůzi Rady města Přerova, 

která se však neusnesla, proto tento materiál bude předložen rovnou do Zastupitelstva města 

Přerova. Požádal členy komise o vyjádření. Proběhla diskuse, bylo navrženo hlasování ve dvou 

variantách. 

 

 



Předseda komise Mgr. Zdeněk Navrátil podal návrh: 

 

Varianta 1. schválit dotaci ve výši 8 000 000 Kč. 

 

Výsledek hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 5 – neschváleno 

 

 

Varianta 2. schválit dotaci ve výši 4 000 000 Kč 

 

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

 

 

Vedoucí odboru Mgr. Romana Pospíšilová informovala členy komise o chystaném vyhlášení 

Dotačního programu A, B pro rok 2021 v oblasti sportu a volného času. Termín pro předložení 

do RM je 6. 8. 2020 a do ZM je 24. 8. 2020. Některé akce se sice neuskutečnily z důvodu 

koronavirové pandemie, příjemci dotací budou osloveni, někteří přesunou termíny konání akcí, 

aby dotaci vyčerpaly, někteří dotaci budou muset vrátit. 

Pan Majer řekl, že sice slíbil připravit elektronické podávání žádostí, ale z časových důvodů by 

to nachystal na příští vyhlášení, v obsahové části by nic neměnil. 

 

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

 

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

vyhlášení Dotačního programu A, B pro rok 2021 v oblasti sportu a volného času ve stejném 

rozsahu jako pro rok 2020.  

 

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

 

Pan náměstek Mgr. Petr Kouba informoval členy komise o jednání se zástupci TJ Spartak, kteří 

nabídli městu sportovní halu za odhadní cenu ve výši 23 000 000 Kč. Město si nechalo 

zpracovat vlastní odhad a jednání pokračují. Náklady na rekonstrukci – renovaci současného 

stavu byly odhadnuty na 90 000 000 Kč bez možnosti rozšíření současné haly. Město očekává 

další nabídku od TJ Spartak. Na příštím jednání komise budou sděleny aktuální informace . 

 

Předseda komise Mgr. Zdeněk Navrátil navrhl termíny konání komise na 26. 8. 2020, 23. 9. 

2020, 21. 10. 2020, 25. 11. 2020 a 9. 12. 2020. Dále požádal o zaslání Plánu sportu, který bude 

aktualizován a doplněn. 

 

Hlasování Komise pro školství a sport - per rollam ze dne 7. 4. 2020 

nehlasoval: Jan Komárek, Mgr. Jaroslav Hýzl, Ing. Pavel Galeta  

 

č. 1 - Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a zájmové 

vzdělávání ve školních družinách základních škol a středisku volného času zřízených 

statutárním městem Přerovem pro školní rok 2020/2021 

 

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  



 

č. 2 - Záměr uzavření smluv o nájmu a výpůjčce se soukromými mateřskými školami a 

soukromou základní školou 

 

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  
 

č.3 - Záměr uzavření smluv o poskytnutí dotace se soukromými mateřskými školami a 

soukromou základní školou 

 

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  
 

Hlasování Komise pro školství a sport - per rollam ze dne 13. 5. 2020 

nehlasoval: Ing. Pavel Galeta, Ing. Michal Majer 

 

č. 1 - Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy. Aktualizace Obecně 

závazné vyhlášky č. 5/2013 o školských obvodech spádových základních škol na území města 

Přerova 

 

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       
 

č. 2 - Souhlas zřizovatele k podání žádosti do grantového řízení ČEZ 

    
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  

    
č.3 - Pilotní projekt "Zdrojuj kriticky - Emancipace žáků základních škol ve vztahu k médiím" 

    
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  

    
Někteří členové komise dávají podnět Radě města Přerova zvážit snížení předpokládané  

finanční náročnosti projektu. 

    
č. 4 - Sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa  

ředitele/ky Mateřské školy Přerov, Máchova 14 - jmenování členů komise včetně předsedy,  

určení tajemníka konkursní komise  



Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy  

Přerov, Máchova 14 

    
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  

    
č. 5 - Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 - přípravná třída 

    
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  

    
č. 6 - Uzavření smluv o nájmu a výpůjčce se soukromými mateřskými školami a soukromou  

základní školou 

    
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  

    
č. 7 - Obědy do škol v Olomouckém kraji II - souhlas zřizovatele  

    
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  

    
č. 8 - Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídě MŠ Újezdec  

    
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  
 

 

Závěr 

 

Jednání komise bylo ukončeno v 16.20 hod. 

 

Další jednání se uskuteční dne 26. 8. 2020 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Smetanova ul.  

 

V Přerově 18. 6. 2020 

Zapsala: Marcela Danišová 

 

 

 



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

 Mgr. Zdeněk Navrátil       Marcela Danišová 
     předseda komise      organizační pracovník komise 

 

Přílohy: 

 

Usnesení z 13. jednání komise 

Prezenční listina 

 

 

Usnesení 13. jednání Komise pro školství a sport 

Rady města Přerova 

ze dne 17. 6. 2020 

 

KSS/13/86/2020 – Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a 

zájmové vzdělávání ve školních družinách základních škol a středisku volného času 

zřízených statutárním městem Přerovem pro školní rok 2020/2021 

 

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/13/87/2020 – Záměr uzavření smluv o nájmu a výpůjčce se soukromými mateřskými 

školami a soukromou základní školou 

 

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/13/88/2020 – Záměr uzavření smluv o poskytnutí dotace se soukromými mateřskými 

školami a soukromou základní školou 

 

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/13/89/2020 – Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy. 

Aktualizace Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o školských obvodech spádových 

základních škol na území města Přerova 

 

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/13/90/2020 – Souhlas zřizovatele k podání žádosti do grantového řízení ČEZ  

 

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/12/91/2020 – Pilotní projekt "Zdrojuj kriticky - Emancipace žáků základních škol 

ve vztahu k médiím"  

 

Komise pro školství a sport po projednání schvaluje program 12. jednání výboru. 

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

 

KSS/13/92/2020 – Sestavení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení vedoucího  

pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy Přerov, Máchova 14 - jmenování členů komise  

včetně předsedy, určení tajemníka konkursní komise  

Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy  

Přerov, Máchova 14 

 

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/13/93/2020 – Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 - přípravná třída  

 

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/13/94/2020 – Uzavření smluv o nájmu a výpůjčce se soukromými mateřskými 

školami a soukromou základní školou  

 



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/13/95/2020 – Obědy do škol v Olomouckém kraji II - souhlas zřizovatele  

 

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/13/96/2020 – Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídě MŠ Újezdec  

 

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/13/97/2020 – Program 13. jednání komise  

 

Komise pro školství a sport po projednání schvaluje program 13. jednání komise. 

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

 

KSS/13/98/2020 – Monitorovací zprávy základních škol ve věci nadstandardních činností 

 

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/13/99/2020 – Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Kanoistika Přerov, z.s.  

 

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

individuální dotaci ve výši 600 000 Kč. 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 3 – schváleno. 

 

KSS/13/100/2020 – Rozsah vyhlášení Dotačního programu A, B pro rok 2021 v oblasti 

sportu a volného času   

 



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

vyhlášení Dotačního programu A, B pro rok 2021 v oblasti sportu a volného času ve stejném 

rozsahu jako pro rok 2020.  

 

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

 

 

 

V Přerově 18. 6. 2020       

                                                         

Mgr. Zdeněk Navrátil      Marcela Danišová 

     předseda komise         organizační pracovník komise 


