
Zápis č. 19 

z jednání Komise pro školství a sport Rady města Přerova 

ze dne 18. 5. 2022 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

Mgr. Dagmar Bouchalová    Ing. Pavel Galeta  

Ing. Tomáš Navrátil  

Mgr. Jaroslav Hýzl     Omluveni: 

Ing. Michal Majer     Jan Komárek 

Mgr. Zdeněk Navrátil     Mgr. Věra Žáková 

Vladimír Kočara       

     

Hosté: 

Mgr. Petr Kouba  

Mgr. Petr Hrbek  

 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 4/2022 – informace na vědomí 

3. Materiály předkládané do RM dne 26. 5. 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 19. jednání komise. 

 

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

 

 

 

 



2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 4/2022 – 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 26. 5. 2022  

 

3.1 – AUTO – MOTO Jelínek s.r.o. – žádost o poskytnutí mimořádné investiční dotace v oblasti 
sportu 

 

Subjekt AUTO – MOTO Jelínek s.r.o. žádá o poskytnutí mimořádné investiční dotace ve výši 

370 000 Kč na částečnou úhradu nákladů na koupi rozkládacího sportovního povrchu.  

Proběhla diskuse.  

 

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 370 000 Kč.  

 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – schváleno 

 

3.2 – PLAVÁNÍ PŘEROV z.s. – žádá o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu 

 

Subjekt PLAVÁNÍ PŘEROV z.s. žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 15 000 Kč na 

částečnou úhradu nákladů organizace Mistrovství ČR Masters v plavání. Proběhla diskuse. 

 

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 15 000 Kč.  

 

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

 

 

4. Informace a návrhy členů komise a hostů – různé 

 

Vedoucí oddělení školství a mládeže Mgr. Petr Hrbek informoval členy komise o výsledcích 

zápisů dětí a žáků do mateřských a základních škol v Přerově. Všechny děti starší 3 let, které 

mají přednostní právo na umístění do MŠ, byly přijaty a dále se podařilo umístit i 58 dětí 

mladších 3 let. Již v průběhu školního roku 2021/2022 bylo přijato 28 dětí z Ukrajiny. Kapacita 

MŠ je zatím dostatečná, a to i s ohledem na zvláštní zápis dle Lex Ukrajina. Zřizovatel má stále 

možnost udělovat výjimky z maximálního počtu dětí ve třídě.  

Do základních škol bylo přijato celkem 540 žáků, ale očekáváme kolem 130 odkladů a část 

zápisů byla duplicitní. Letos přišly děti převážně z početně silného ročníku 2016. Kapacita ZŠ 

je dostatečná a průměrná naplněnost tříd je kolem 23 žáků. V následujících letech bude počet 

zapisovaných dětí klesat v důsledku nižší porodnosti.  

 



Na příštím jednání komise budou projednávány návrhy a připomínky k Dotačnímu programu 

v oblasti sportu a volného času, žádám členy komise o předložení případných změn tohoto 

programu za rok 2022, aby mohly být zapracovány do dotačního programu pro rok 2023. 

Odkaz: 

Dotační program B statutárního města Přerova pro rok 

2022 - Město Přerov (prerov.eu) 

 

Závěr 

 

Jednání komise bylo ukončeno v 16.00 hod. 

 

Další jednání se uskuteční dne 22. 6. 2022 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Smetanova ul.  

 

V Přerově 19. 5. 2022 

 

 

Zapsala: Marcela Danišová 

 

 

 

 

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

          Mgr. Zdeněk Navrátil                Marcela Danišová 
            předseda komise              organizační pracovník komise 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

Usnesení z 19. jednání komise 

Prezenční listina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/dotacni-programy/dotacni-programy-statutarniho-mesta-prerova/dotace-statutarniho-mesta-prerova-pro-oblast-kultury-sportu-volneho-casu-socialni-a-zdravotni/dotacni-program-b-statutarniho-mesta-prerova-pro-rok-2022.html
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/dotacni-programy/dotacni-programy-statutarniho-mesta-prerova/dotace-statutarniho-mesta-prerova-pro-oblast-kultury-sportu-volneho-casu-socialni-a-zdravotni/dotacni-program-b-statutarniho-mesta-prerova-pro-rok-2022.html


 

Usnesení 19. jednání Komise pro školství a sport 

Rady města Přerova 

ze dne 18. 5. 2022 

 

KSS/19/142/2022 – Program 19. jednání komise  

 

Komise pro školství a sport po projednání schvaluje program 19. jednání komise. 

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

 

KSS/19/143/2022 – AUTO – MOTO Jelínek s.r.o. – žádost o poskytnutí individuální 

dotace v oblasti sportu  
 

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

ve výši 370 000 Kč. 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – schváleno. 

 

KSS/19/144/2022 – PLAVÁNÍ PŘEROV z.s. – žádá o poskytnutí individuální dotace 

v oblasti sportu  

 

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

ve výši 15 000 Kč.  

 

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

 

 

 

V Přerově 19. 5. 2022       

                                                         

Mgr. Zdeněk Navrátil      Marcela Danišová 

     předseda komise         organizační pracovník komise 

 


