
Zápis č. 15 

z jednání Komise pro školství a sport Rady města Přerova 

ze dne 19. 5. 2021 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

Mgr. Zdeněk Navrátil     Ing. Pavel Galeta  

Ing. Michal Majer  

Vladimír Kočara 

Ing. Tomáš Navrátil  

Mgr. Dagmar Bouchalová    Omluveni: 

       Jan Komárek 

Mgr. Věra Žáková   

 Mgr. Jaroslav Hýzl  

 

Hosté: 

Mgr. Petr Kouba  

Mgr. Romana Pospíšilová  

Mgr. Petr Hrbek 

 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 4/2021 – informace na vědomí 

3. Materiály předkládané do RM dne 26. 5. 2021 

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 15. jednání komise. 

 

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

 

 



2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 4/2021 – informace na vědomí  

 

Přehled školských záležitostí projednávaných v RM v dubnu 2021 byl zaslán členům komise 

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

 

3. Materiály předkládané do RM dne 26. 5. 2021  

 

3.1 – Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – dvě přípravné třídy 

 

Základní škola Přerov, Boženy Němcové žádá o schválení zřízení dvou přípravných tříd pro 

školní rok 2021/2022. Absolvování přípravné třídy usnadňuje budoucím žákům prvních 

ročníků start při zahájení plnění povinné školní docházky. 

 

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 – KSK Limit, z.s. - žádost o poskytnutí dotace z Dotačního programu B statutárního města 

Přerova pro rok 2021 v oblasti sportu 

 

Subjekt KSK Limit žádá o poskytnutí dotace ve výši 28 000 Kč na částečnou úhradu nákladů 

organizace sportovní akce Extrémní překážkový závod Geroy 2021. Žádost byla podána ve výši 

246 000 Kč. V souladu s Dotačním programem B byla žádost ohodnocena 55 body, po snížení 

koeficientem 0,8 byla navržena částka ve výši 28 000 Kč. 

 

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

 

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

individuální dotaci ve výši 28 000 Kč.  

 

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

 

3.3 – ZŠ a MŠ Hranická  – zrušení součásti středisko volného času 

 

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická navrhuje 

zrušení součásti středisko volného času z důvodu snížení krajského normativu na jednotku 

výkonu tzv. potencionálního klienta. Před rokem 2020 měla škola finanční prostředky na 3,2 

úvazků. V probíhajícím školním roce 2020/2021 má škola, s ohledem na nízkou naplněnost 

SVČ, nárok na přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu jen 0,74 úvazků, což je 

nedostačující pro personální obsazení kvalifikovanými vedoucími dotčených zájmových 

útvarů. SVČ nabízí rodičům zájmové vzdělávání na vyšší odborné úrovni, ale kroužky ve školní 

družině mají podobnou náplň s výrazně nižší cenou, čemuž dávají rodiče přednost. 

 

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 4, proti 0, zdržel se 1 – neschváleno 

 

3.4 – Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídách MŠ Újezdec 

 

Mateřská škola žádá o schválení výjimky z maximálního počtu dětí do počtu 25 u třídy 

v Újezdci i třídy v odloučené tříd pro školní rok 2021/2022.  

 

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 

 

Vedoucí oddělení školství Mgr. Petr Hrbek informoval členy komise o proběhlých zápisech do 

základních škol a o chystaném vyhlášení Dotačního programu A, B pro rok 2022 v oblasti 

sportu a volného času – proběhla diskuse. 

Pracovní skupina se sejde dne 1. 6. 2021 v 10 hod. v zasedací místnosti Magistrátu města 

Přerova, Smetanova 7 – průjezd.  

Ing. Michal Majer seznámil přítomné s možností výstavby nové multifunkční haly. Proběhla 

diskuse kolem haly TJ Spartak, která je nabízená k prodeji. 

 

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

 

Komise pro školství a sport po projednání navrhuje Radě města Přerova zpracovat studii na 

výstavbu nové sportovní multifunkční haly v Přerově a zabývat se získáním dotace z Národní 

sportovní agentury Výzva 14/2020 období 2020–2024.  

 

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 – neschváleno 

 

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

 

Komise pro školství a sport po projednání navrhuje Radě města Přerova vznik pracovní 

skupiny, která se bude zabývat záměrem výstavby nové multifunkční haly v Přerově.  

 

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

 

 

 

Hlasování Komise pro školství a sport - per rollam ze dne 23. 9. 2020 

nehlasoval: Ing. Tomáš Navrátil, Ing. Pavel Galeta  

V materiálu č. 3 Mgr. Věra Žáková neuvedla variantu. 

 

č. 1 – Vyhlášení dotačního programu statutárního města Přerova na podporu vrcholového a 

výkonnostního sportu dospělých pro rok 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 7, proti 0, zdržel se 0 - schváleno  
 

č. 2 – Moravská hasičská jednota – hasičský sbor Přerov – žádost o poskytnutí dotace z DP pro 

oblast volného času „B“ 

 

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

individuální dotaci ve výši 8 000 Kč. 

 

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

č.3 - Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Sportovní klub Přerov 1908 z.s. 

 

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

usnesení ve znění navrženém Odborem sociálních věcí a školství ve variantě III. 

 

Varianta I. 

Výsledek hlasování: pro 1, proti 0, zdržel se 0 - neschváleno  
  Varianta III. 

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

 

Hlasování Komise pro školství a sport - per rollam ze dne 4. 11. 2020 

nehlasoval: Ing. Pavel Galeta 

 

č. 1 – Pilotní projekt SK Žeravice pro mateřské školy – Sportujeme ve školce 

 

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 

 

       
Hlasování Komise pro školství a sport - per rollam ze dne 18. 11. 2020 

nehlasoval: Ing. Pavel Galeta, Mgr. Dagmar Bouchalová 

 

č. 1 – Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace 

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

dotaci ve výši 36 000 Kč. 

 

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

 

Hlasování Komise pro školství a sport - per rollam ze dne 3. 12. 2020 

nehlasoval: Ing. Pavel Galeta, Ing. Tomáš Navrátil  

    
č.1 – Dotační program A statutárního města Přerova pro období 2021 – oblast sportu a volného času 

    



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  

    
Hlasování Komise pro školství a sport - per rollam ze dne 13. 1. 2021 

nehlasoval: Ing. Pavel Galeta, Mgr. Dagmar Bouchalová, Ing. Tomáš Navrátil, Mgr. Jaroslav Hýzl 

    
č. 1 – Dotační program C. na podporu oblasti sportu pro rok 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 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

Hlasování Komise pro školství a sport - per rollam ze dne 19. 1. 2021 

nehlasoval: Ing. Pavel Galeta, Vladimír Kočara  

    
č. 1 – AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR – žádost o poskytnutí dotace z Dotačního programu B. 

statutárního města Přerova pro rok 2021 v oblasti sportu 

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

dotaci ve výši 28 000 Kč. 

 

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

 

Hlasování Komise pro školství a sport - per rollam ze dne 16. 3. 2021 

nehlasoval: 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 2021/2022 

    
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  

    
č. 2 – Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ Trávník,  

ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Svisle, ZŠ Za mlýnem a ZŠ Želatovská pro rok 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 8, proti 0, zdržel se 0 - schváleno  

    
č. 3 - AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR – žádost o poskytnutí dotace 

z Dotačního programu B statutárního města Přerova pro rok 2021 v oblasti sportu  



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

dotace ve výši 24 000 Kč z Dotačního programu B statutárního města Přerova pro oblast sportu. 

 

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

 

Hlasování Komise pro školství a sport - per rollam ze dne 14. 4. 2021 

nehlasoval: Ing. Pavel Galeta  

   
č.1 – ScioŠkola společnosti www.scio.cz, s.r.o. – stanovisko města 

   
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 

 

 

 

Závěr 

 

Jednání komise 19.5.2021 bylo ukončeno v 16.35 hod. 

 

Další jednání se uskuteční dne 16. 6. 2021 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Smetanova ul.  

 

V Přerově 20. 5. 2021 

Zapsala: Marcela Danišová 

 

 

 

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

 Mgr. Zdeněk Navrátil       Marcela Danišová 
     předseda komise      organizační pracovník komise 

 

Přílohy: 

 

Usnesení z 15. jednání komise 

Prezenční listina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scio.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení 15. jednání Komise pro školství a sport 

Rady města Přerova 

ze dne 19. 5. 2021 

 

KSS/15/102/2021 – Vyhlášení dotačního programu statutárního města Přerova na 

podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 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 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 

KSS/15/103/2021 – Moravská hasičská jednota – hasičský sbor Přerov – žádost o 

poskytnutí dotace z DP pro oblast volného času „B“ 

 

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

individuální dotaci ve výši 8 000 Kč. 

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

 

KSS/15/104/2021 – Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Sportovní klub Přerov 1908 

z.s. 

 

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

usnesení ve znění navrženém Odborem sociálních věcí a školství ve variantě III. 

Výsledek hlasování var. I: pro 1, proti 0, zdržel se 0 – neschváleno. 

 



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

 

KSS/15/105/2021 – Pilotní projekt SK Žeravice pro mateřské školy – Sportujeme ve školce 

 

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/15/106/2021 – Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace  

 

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

individuální dotaci ve výši 36 000 Kč. 

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

 

KSS/15/107/2021 – Dotační program A statutárního města Přerova pro období 2021 – 

oblast sportu a volného času  

 

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/15/108/2021 – Dotační program C. na podporu oblasti sportu pro rok 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 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

KSS/15/109/2021 – AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR – žádost o poskytnutí dotace 

z Dotačního programu B statutárního města Přerova pro rok 2021 v oblasti sportu  

 

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

individuální dotaci ve výši 28 000 Kč. 

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

 

KSS/15/110/2021 – 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 2021/2022  

 



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/15/111/2021 – Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ 

Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Svisle, ZŠ Za mlýnem a ZŠ Želatovská pro rok 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 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

KSS/15/112/2021 – AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR – žádost o poskytnutí dotace 

z Dotačního programu B statutárního města Přerova pro rok 2021 v oblasti sportu  

 

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

individuální dotaci ve výši 24 000 Kč. 

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

 

KSS/15/113/2021 – ScioŠkola společnosti www.scio.cz, s.r.o. – stanovisko města 

 

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/15/114/2021 – Program 15. jednání komise  

 

Komise pro školství a sport po projednání schvaluje program 15. jednání komise. 

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

 

KSS/15/115/2021 – Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – dvě přípravné třídy 

 

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/15/116/2021 – KSK Limit, z.s. – žádost o poskytnutí dotace z Dotačního programu B 

statutárního města Přerova pro rok 2021 v oblasti sportu  

 

http://www.scio.cz/


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

individuální dotaci ve výši 28 000 Kč. 

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

 

KSS/15/117/2021 – ZŠ a MŠ Hranická – zrušení součásti středisko volného času 

 

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 4, proti 0, zdržel se 1 – neschváleno. 

 

 

 

KSS/15/118/2021 – Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídách 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 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

KSS/15/119/2021 – Zpracování studie na výstavbu nové sportovní multifunkční haly v 

Přerově 

 

Komise pro školství a sport po projednání navrhuje Radě města Přerova zpracovat studii na 

výstavbu nové sportovní multifunkční haly v Přerově a zabývat se získáním dotace z Národní 

sportovní agentury Výzva 14/2020 období 2020–2024.  

 

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 – neschváleno. 

 

KSS/15/120/2021 – Pracovní skupina - záměr výstavby nové sportovní multifunkční haly 

v Přerově 

 

Komise pro školství a sport po projednání navrhuje Radě města Přerova vznik pracovní 

skupiny, která se bude zabývat záměrem výstavby nové multifunkční haly v Přerově.  

 

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

 

V Přerově 20. 5. 2021       

                                                         

Mgr. Zdeněk Navrátil      Marcela Danišová 

     předseda komise         organizační pracovník komise 



 


