
Zápis č. 17 

z jednání Komise pro školství a sport Rady města Přerova 

ze dne 15. 9. 2021 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

Mgr. Dagmar Bouchalová    Ing. Pavel Galeta  

Ing. Michal Majer  

Ing. Tomáš Navrátil  

Mgr. Jaroslav Hýzl     Omluveni: 

Jan Komárek      Mgr. Zdeněk Navrátil    

       Vladimír Kočara 

       Mgr. Věra Žáková 

 

Hosté: 

Mgr. Petr Kouba  

Mgr. Romana Pospíšilová - omluvena 

Mgr. Petr Hrbek  

 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 6-8/2021 – informace na vědomí 

3. Materiály předkládané do RM dne 23. 9. 2021 

4. Informace a návrhy členů komise a hostů - různé  

5. Závěr  

 

Zápis: 

 
1. Zahájení 

 

Předseda komise Mgr. Zdeněk Navrátil pověřil Mgr. Dagmar Bouchalovou, která zahájila 

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. 

 

Pověřená členka komise nechala hlasovat o programu jednání. 

Mgr. Dagmar Bouchalová – navrhla znění usnesení: 

 

Komise pro školství a sport po projednání schvaluje program 17. jednání komise. 

 

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

 

 



2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 6-8/2021 – informace na vědomí  

 

Přehled školských záležitostí projednávaných v RM v červnu až srpnu 2021 byl zaslán členům 

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

 

3. Materiály předkládané do RM dne 23. 9. 2021  

 

3.1 – Vyhlášení dotačního programu statutárního města Přerova na podporu vrcholového a 

výkonnostního sportu dospělých pro rok 2022 

 

Vedoucí oddělení Mgr. Petr Hrbek seznámil přítomné členy komise s Dotačním programem na 

podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2022. Dotační program C. je 

zaměřený na podporu sportovních klubů a spolků, jejichž dospělí sportovci reprezentují město 

Přerov na vrcholové a výkonnostní sportovní úrovni v nadregionálních soutěžích. Dotační 

program podporuje i organizaci a realizaci významných sportovních akcí pro dospělé sportovce 

na národní a mezinárodní úrovni, které významně reprezentují a propagují město Přerov 

v celoplošných médiích a sociálních sítích. Předpokládaný objem finančních prostředků 

vyčleněných v rozpočtu roku 2022 na podporu účelu stanoveného v tomto dotačním programu 

činí 2 500 000 Kč. Proběhla diskuse. 

 

Pověřená členka komise Mgr. Dagmar Bouchalová podala 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 – Předfinancování ozdravných pobytů žáků základních škol s ekologickým výukovým 

programem 

 

Základní škola Přerov, Trávník a Základní škola Přerov, Velká Dlážka žádá o předfinancování 

schválených projektů z Výzvy č. 6/2019 na podporu zajištění realizace ozdravných pobytů 

s ekologickým výukovým programem pro žáky v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší 

vyhlášené Státním fondem životního prostředí ČR, a to z rozpočtu statutárního města Přerova 

pro rok 2021v celkové výši 683.500 Kč. 

 

Pověřená členka komise Mgr. Dagmar Bouchalová podala 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 

 

 

Hlasování Komise pro školství a sport - per rollam ze dne 7. 7. 2021 

nehlasoval: Ing. Tomáš Navrátil, Ing. Pavel Galeta  

 

č. 1 – Vyhlášení dotačního programu statutárního města Přerova na podporu sportu pro rok 

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 7, proti 0, zdržel se 0 - schváleno  
 

č. 2 – Vyhlášení dotačního programu statutárního města Přerova na podporu volného času pro 

rok 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 7, proti 0, zdržel se 0 - schváleno  
 

 

4. Informace a návrhy členů komise a hostů – různé 

 

Mgr. Dagmar Bouchalová se dotazovala na možnosti pomoci dětem, kterým z finančních 

důvodů nemohou rodiče zaplatit ozdravný pobyt. Lze kontaktovat Úřad práce, který 

v opodstatněných případech může poskytnout pomoc, ale je nutné osobně o podporu požádat. 

Školy v těchto případech nemají možnost čerpat fondy příspěvkové organizace. Dále je možné 

anonymně oslovit neziskové organizace např. Women for Women. 

 

Pan náměstek Mgr. Petr Kouba informoval členy komise o otevření nového hřiště u ZŠ U tenisu 

i pro veřejnost.  

 

Rada města Přerova ustanovila pracovní skupinu, která má zjistit možnosti pro výstavbu nové 

multifunkční haly. V současné době je připravováno dotazníkové šetření, které má  

u sportovních klubů a škol zjistit zájem o využití tohoto sportoviště.  

 

Bývalá sportovní hala TJ Spartak Přerov má nového vlastníka, který připravuje její 

modernizaci.  

 

Závěr 

 

Jednání komise bylo ukončeno v 15.50 hod. 

 

Další jednání se uskuteční dne 27. 10. 2021 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Smetanova ul.  

 

V Přerově 16. 9. 2021 

Zapsala: Marcela Danišová 

 

 

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

 Mgr. Zdeněk Navrátil       Marcela Danišová 

     předseda komise      organizační pracovník komise 

 

Přílohy: 

 



Usnesení z 17. jednání komise 

Prezenční listina 

Usnesení 17. jednání Komise pro školství a sport 

Rady města Přerova 

ze dne 15. 9. 2021 

KSS/17/127/2021 – Program 17. jednání komise  

 

Komise pro školství a sport po projednání schvaluje program 17. jednání komise. 

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

 

KSS/17/128/2021 – Vyhlášení dotačního programu statutárního města Přerova na 

podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 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 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

KSS/17/129/2021 – Předfinancování ozdravných pobytů žáků základních škol 

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 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

KSS/17/130/2021 – Vyhlášení Dotačního programu A, B pro rok 2022 v oblasti sportu – 

hlasování per rollam 

 

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/17/131/2021 – Vyhlášení Dotačního programu A, B pro rok 2022 v oblasti volného 

času – hlasování per rollam 

 

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. 

 



 

V Přerově 16. 9. 2021       

                                                         

Mgr. Zdeněk Navrátil      Marcela Danišová 

     předseda komise         organizační pracovník komise 

 


