
Zápis č. 16 

z jednání Komise pro školství a sport Rady města Přerova 

ze dne 16. 6. 2021 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

Mgr. Zdeněk Navrátil     Ing. Pavel Galeta  

Ing. Michal Majer  

Vladimír Kočara 

Ing. Tomáš Navrátil – odchod 16,20 h. 

Mgr. Dagmar Bouchalová    Omluveni: 

Jan Komárek          

Mgr. Jaroslav Hýzl  

Mgr. Věra Žáková 

 

Hosté: 

Mgr. Petr Kouba  

Mgr. Romana Pospíšilová - omluvena 

Mgr. Petr Hrbek - omluven 

Ing. Jana Jouklová-Boháčová 

 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 5/2021 – informace na vědomí 

3. Materiály předkládané do RM dne 25. 6. 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 16. jednání komise. 

 

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

 



 

2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 5/2021 – informace na vědomí  

 

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

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

 

3. Materiály předkládané do RM dne 25. 6. 2021  

 

3.1 – Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Přerov I a Český svaz včelařů, z.s., základní 

organizace II - žádosti o poskytnutí peněžitých darů 

 

Subjekt Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Přerov I žádá o poskytnutí peněžitého 

daru ve výši 15 000 Kč na nákup nového agregátu motoru, kompresoru a aerosolového vyvíječe 

na podzimní léčení včelstev, včetně nutného příslušenství, technické zařízení na zpracování 

včelích produktů, úhrada nákladů na školení obsluhy vyvíječe a nákladů na zvyšování 

odbornosti členské základny, nákup protivarroázních léčiv a Český svaz včelařů, z.s., základní 

organizace II žádá o poskytnutí peněžitého daru ve výši 15 000 Kč na nákup protivarroázních 

léčiv, úhrada nákladů na školení obsluhy vyvíječe, nákladů na zvyšování odbornosti členské 

základny (chovatelská činnost, léčebné zákroky, rozbory vzorků, výzkumná činnost) a nákup 

technického zařízení na zpracování včelích produktů.  

 

 

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

 

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

poskytnutí peněžitého daru ve výši 15 000 Kč pro každý subjekt, celkem 30 000 Kč.  

 

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

 

3.2 – Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídě MŠ Lešetínská 

 

Mateřská škola Přerov, Lešetínská žádá od 25. 6. 2021 a pro školní rok 2021/2022 o schválení 

výjimky z maximálního počtu dětí, kde lze naplnit jednu třídu mateřské školy do počtu 25 dětí. 

 

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 

 

3.3 – Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené statutárním 

městem Přerovem 

 

Základní škola Přerov, Svisle žádá o souhlas zřizovatele k přijetí nepeněžitého daru 1 ks 3D 

tiskárny Original Prusa MINI od dárce Prusa Research a.s. 

 

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 

 

 

4. Informace a návrhy členů komise a hostů – různé 

 

Pan náměstek Mgr. Petr Kouba informoval členy komise o chystaném vyhlášení Dotačního 

programu A, B pro rok 2022 v oblasti sportu a volného času. Termín pro předložení do RM je 

5. 8. 2021 a do ZM je 26. 8. 2021.  

Proběhla diskuse k zapracování změn, které navrhla pracovní skupina a Ing. Michal Majer 

seznámil členy komise s jednotlivými změnami.  

 

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

 

Komise pro školství a sport po projednání doporučuje zapracovat do chystaného vyhlášení 

Dotačního programu A, B pro rok 2022 v oblasti sportu a volného času následující změny: 

 

1. Sport – činnost 

Minimální částka žádosti činí 5 000 Kč. 

Minimální počet bodů požadovaný pro podporu dané činnosti je 20. 

 

2. Sport – provoz 

Minimální částka žádosti činí 15 000 Kč. 

Minimální počet bodů požadovaný pro podporu daného provozu je 20.  

Žadatel podává 1 žádost na provoz všech svých sportovních zařízení. 

 

3. Sport – organizace akce 

Minimální částka žádosti činí 5 000 Kč. 

Minimální počet bodů požadovaný pro podporu organizace dané akce je 30.  

Žadatel – subjekt, který nesdružuje žádné oddíly, podává nejvýše 2 žádosti na organizaci 

akce.  

Žadatel – subjekt, který sdružuje 5 a více oddílů, podává nejvýše 5 žádostí na organizaci 

akce, přičemž na každý oddíl jen 1 žádost. 

 

4. Volný čas – činnost 

Minimální částka žádosti činí 5 000 Kč. 

Minimální počet bodů požadovaný pro podporu dané činnosti je 25.  

 

5. Volný čas – provoz 

Minimální částka žádosti činí 15 000 Kč. 

Minimální počet bodů požadovaný pro podporu daného provozu je 20. 

Žadatel podává 1 žádost na provoz všech svých volnočasových zařízení. 

  

6. Volný čas – akce/projekt 

Minimální částka žádosti činí 2 000 Kč. 

Minimální počet bodů požadovaný pro podporu organizace dané akce/projektu je 25.  

Žadatel – subjekt, který nesdružuje žádné oddíly, podává nejvýše 3 žádosti na organizaci 

akce/projektu.  



Žadatel – subjekt, který sdružuje 5 a více oddílů, podává nejvýše 4 žádosti na organizaci 

akce/projektu, přičemž na každý oddíl jen 1 žádost. 

 

7. Turistika – diskuse 

Turistika patří do oblasti volného času. 

 

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 navýšení 

Dotačního programu A, B pro rok 2022 v oblasti sportu a volného času o 5 % v souladu se 

schváleným Plánem rozvoje sportu statutárního města Přerova 2021 – 2024. 

 

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

 

Hlasování k chystanému vyhlášení Dotačního programu A, B pro rok 2022 v oblasti sportu 

a volného času proběhne per rollam koncem června.  

 

Závěr 

 

Jednání komise bylo ukončeno v 16.35 hod. 

 

Další jednání se uskuteční dne 15. 9. 2021 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Smetanova ul.  

 

Termíny zasedání na 2. pololetí roku 2021: 

15. 9. 2021 

27. 10. 2021 

10. 11. 2021 

1. 12. 2021 

 

 

V Přerově 17. 6. 2021 

Zapsala: Marcela Danišová 

 

 

 

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

 Mgr. Zdeněk Navrátil       Marcela Danišová 

     předseda komise      organizační pracovník komise 

 

Přílohy: 

 

Usnesení z 16. jednání komise 

Prezenční listina 

 

 

 



Usnesení 16. jednání Komise pro školství a sport 

Rady města Přerova 

ze dne 16. 6. 2021 

KSS/16/121/2021 – Program 16. jednání komise  

 

Komise pro školství a sport po projednání schvaluje program 16. jednání komise. 

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

 

KSS/16/122/2021 – Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Přerov I a Český svaz 

včelařů, z.s., základní organizace II - žádosti o poskytnutí peněžitých darů 
 

 

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

poskytnutí peněžitého daru ve výši 15 000 Kč pro každý subjekt, celkem 30 000 Kč. 

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

 

KSS/16/123/2021 – Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídě MŠ Lešetínská  

 

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/16/124/2021 – 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 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

KSS/16/125/2021 – Chystané vyhlášení Dotačního programu A, B pro rok 2022 v oblasti 

sportu a volného času  

 

Komise pro školství a sport po projednání doporučuje zapracovat do chystaného vyhlášení 

Dotačního programu A, B pro rok 2022 v oblasti sportu a volného času změny body 1-7 viz 

zápis č. 16. 

 

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

 



KSS/16/126/2021 – Chystané vyhlášení Dotačního programu A, B pro rok 2022 v oblasti 

sportu a volného času  

 

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

Dotačního programu A, B pro rok 2022 v oblasti sportu a volného času o 5 % v souladu se 

schváleným Plánem rozvoje sportu statutárního města Přerova 2021 - 2024.  

 

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

 

V Přerově 17. 6. 2021       

                                                         

Mgr. Zdeněk Navrátil      Marcela Danišová 

     předseda komise         organizační pracovník komise 

 


