
Zápis č. 18 

z jednání Komise pro školství a sport Rady města Přerova 

ze dne 30. 3. 2022 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

Mgr. Dagmar Bouchalová    Ing. Pavel Galeta  

Ing. Tomáš Navrátil  

Mgr. Jaroslav Hýzl     Omluveni: 

Jan Komárek      Vladimír Kočara    

Mgr. Zdeněk Navrátil     Mgr. Věra Žáková 

       Ing. Michal Majer  

 

     

Hosté: 

Mgr. Petr Kouba  

Mgr. Romana Pospíšilová 

Mgr. Petr Hrbek  

 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 1-3/2022 – informace na vědomí 

3. Materiály předkládané do RM dne 1. 4. 2022 

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 18. jednání komise. 

 

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

 

 



2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 1-3/2022 – informace na vědomí  

 

Přehled školských záležitostí projednávaných v RM v lednu až březnu 2022 byl zaslán členům 

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

 

3. Materiály předkládané do RM dne 1. 4. 2022  

 

3.1 – Tělocvičná jednota Sokol Přerov – žádost o poskytnutí dotace z Dotačního programu B 

statutárního města Přerova pro rok 2022 v oblasti sportu  

 

Subjekt TJ Sokol Přerov žádá o poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč z Dotačního programu B 

statutárního města Přerova pro oblast sportu na částečnou úhradu nákladů reprezentace v rope 

skippingu na ME na Slovensku. Žádost byla podána ve výši 90 000 Kč. V souladu s Dotačním 

programem B byla žádost ohodnocena 31 body, po snížení koeficientem 0,8 byla navržena 

částka ve výši 30 000 Kč. 

 

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

 

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

ve výši 30 000 Kč.  

 

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

 

3.2 – Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ Trávník, ZŠ Velká 

Dlážka, ZŠ Svisle, ZŠ Za Mlýnem, ZŠ Želatovská a ZŠ U Tenisu pro rok 2022  

 

Pan náměstek Mgr. Petr Kouba seznámil přítomné členy komise se stanovením výše úhrad za 

užívání školních hřišť veřejností pro rok 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 

 

3.3 – Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a zájmové 

vzdělávání ve školních družinách základních škol zřízených statutárním městem Přerovem pro 

školní rok 2022/2023  

 

Pan náměstek Mgr. Petr Kouba seznámil přítomné členy komise se stanovením výše úplaty za 

předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovaných statutárním městem Přerovem pro 

školní rok 2022/2023 a za zájmové vzdělávání ve školních družinách při základních školách 

zřizovaných statutárním městem Přerovem pro školní rok 2022/2023.      

 

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 

 

3.4 – Začleňování dětí a žáků z Ukrajiny do škol v Přerově  

Pan náměstek Mgr. Petr Kouba seznámil přítomné členy komise s tím, že v souvislosti 

s probíhajícím válečným konfliktem na Ukrajině bylo zatím do škol zřizovaných statutárním 

městem Přerov k datu 29. 3. 2022 integrováno 47 žáků základních škol a 11 dětí mateřských 

škol. Tyto děti a žáci nebudou ve školním roce 2021/2022 hradit úplatu za zájmové vzdělávání 

ve školní družině a úhradu stravného za školní stravování v Zařízení školního stravování 

Přerov, Kratochvílova 30, ani hradit úplatu za předškolní vzdělávání.   

 

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 

 

 

Hlasování Komise pro školství a sport - per rollam ze dne 8. 11. 2021 

nehlasoval: Ing. Tomáš Navrátil, Ing. Pavel Galeta  

 

Komise pro školství a sport po projednání navrhla schválit podání žádosti Sportovnímu 

klubu ŠELA SPORT z.s. i po ukončení termínu pro podání žádostí a to dodatečně. 

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

  
Hlasování Komise pro školství a sport - per rollam ze dne 1. 12. 2021 

nehlasoval: Ing. Tomáš Navrátil, Ing. Pavel Galeta, Jan Komárek  

 

č. 1 – Dotační program A statutárního města Přerova pro období 2022 - oblast sportu  

 

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 – Dotační program A statutárního města Přerova pro období 2022 - oblast 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 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno   

  
 

Hlasování Komise pro školství a sport - per rollam ze dne 12. 1. 2022 

nehlasoval: Ing. Pavel Galeta,   

 



Komise pro školství a sport po projednání schvaluje zahrnutí žádostí spolků AUTO KLUB            

PŘEROV, město v AČR, FBC Přerov, z.s. a 1. FC Viktorie Přerov, z.s. a krácení navržené 

dotace koeficientem 0,7 do Dotačního programu C – Vrcholový a výkonnostní sport 

dospělých pro rok 2022. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1 – schváleno 

 

Hlasování Komise pro školství a sport - per rollam ze dne 12. 1. 2022 

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

 

Dotační program C – Vrcholový a výkonnostní sport 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 6, proti 0, zdržel se 0 - schváleno  
 

 

4. Informace a návrhy členů komise a hostů – různé 

Pan předseda Mgr. Zdeněk Navrátil informoval členy komise o začleňování žáků Ukrajiny 

v Základní škole sv. Voršily Olomouc, kde je ředitelem. 

 

Závěr 

 

Jednání komise bylo ukončeno v 15.45 hod. 

 

Další jednání se uskuteční dne 20. 4. 2022 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Smetanova ul.  

 

V Přerově 31. 3. 2022 

 

 

Zapsala: Marcela Danišová 

 

 

 

 

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

          Mgr. Zdeněk Navrátil                Marcela Danišová 

            předseda komise              organizační pracovník komise 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

Usnesení z 18. jednání komise 

Prezenční listina 

 



 

 

 

Usnesení 18. jednání Komise pro školství a sport 

Rady města Přerova 

ze dne 30. 3. 2022 

KSS/18/132/2022 – Podání žádosti Sportovního klubu ŠELA SPORT z.s. i po ukončení 

termínu pro podání žádostí a to dodatečně   

 

Komise pro školství a sport po projednání navrhla schválit podání žádosti Sportovnímu 

klubu ŠELA SPORT z.s. i po ukončení termínu pro podání žádostí a to dodatečně – 

hlasování per rollam 
 

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

 

KSS/18/133/2022 – Dotační program A statutárního města Přerova pro období 2022 - 

oblast 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 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

KSS/18/134/2022 – Dotační program A statutárního města Přerova pro období 2022 - 

oblast 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 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

KSS/18/135/2022 – Podání žádostí spolků AUTO KLUB PŘEROV, město v AČR, FBC 

Přerov, z.s. a 1. FC Viktorie Přerov, z.s. po stanoveném termínu a krácení navržené dotace 

koeficientem 0,7 do Dotačního programu C – Vrcholový a výkonnostní sport dospělých 

pro rok 2022 – hlasování per rollam 

 

Komise pro školství a sport po projednání schvaluje zahrnutí žádostí spolků AUTO KLUB            

PŘEROV, město v AČR, FBC Přerov, z.s. a 1. FC Viktorie Přerov, z.s. a krácení navržené 

dotace koeficientem 0,7 do Dotačního programu C – Vrcholový a výkonnostní sport dospělých 

pro rok 2022. 

 

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

 



KSS/18/136/2022 – Dotační program C – Vrcholový a výkonnostní sport dospělých pro 

rok 2022 – hlasování per rollam 

 

Dotační program C – Vrcholový a výkonnostní sport 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 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

KSS/18/137/2022 – Program 18. jednání komise  

 

Komise pro školství a sport po projednání schvaluje program 18. jednání komise. 

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

 

KSS/18/138/2022 – Tělocvičná jednota Sokol Přerov – žádost o poskytnutí dotace 

z Dotačního programu B statutárního města Přerova pro rok 2022 v oblasti sportu  
 

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

ve výši 30 000 Kč. 

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

 

KSS/18/139/2022 – Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ Trávník, 

ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Svisle, ZŠ Za Mlýnem, ZŠ Želatovská a ZŠ U Tenisu 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/18/140/2022 – Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách 

a zájmové vzdělávání ve školních družinách základních škol zřízených statutárním 

městem Přerovem pro školní rok 2022/2023   

 

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/18/141/2022 – Začleňování dětí a žáků z Ukrajiny do škol v Přerově   

 



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. 

 

 

 

V Přerově 31. 3. 2022       

                                                         

Mgr. Zdeněk Navrátil      Marcela Danišová 

     předseda komise         organizační pracovník komise 

 

 


