
 

Zápis č. 5 

z jednání Komise pro výchovu, vzdělávání a sport 

Rady města Přerova 

ze dne 30. 05. 2011 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Mgr.Ph.D. Přemysl Dvorský    

Bc. Zora Horáková  

Jan Jüttner   

Mgr. Petr Kouba Omluveni: 

Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková Miloš Šidlo 

Milan Možíš  

Mgr. Zdeněk Navrátil  

Jiří Petráš  

Oleg Plšek Hosté: 

Ing. Ivan Velčovský  

  

  

Program: 

1. Kontrola plnění návrhů usnesení podaných komisí Radě města Přerova 

2. Informace o zasedáních Rady města Přerova a Zastupitelstva města Přerova 

3. Prohlídka Základní školy Přerov - Předmostí, J. A. Komenského, Hranická 14 

4. Různé  

5. Závěr 

 
   
 



Zápis: 

Předsedkyně komise Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková zahájila jednání prohlášením o jeho 
řádném svolání a zjištěním usnášeníschopnosti. Na základě počtu zúčastněných členů bylo 
konstatováno, že komise je usnášeníschopná. Poté dala hlasovat o programu jednání, který byl 
jednomyslně schválen. 
 

1. Kontrola pln ění návrhů usnesení podaných komisí Radě města Přerova 
Usnesení z minulého jednání ve věcech: 
• posouzení dvou žádostí o poskytnutí mimořádné dotace 
budou předložena k projednání v měsíci červnu 2011 

 

2. Informace o zasedáních Rady města Přerova a Zastupitelstva města Přerova 

Předsedkyně komise Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková podala informaci o projednaných 
materiálech oblasti školství, sportu a volného času Radou města Přerova. 

Komise vzala podané informace na vědomí.  
 

3. Prohlídka Základní školy Přerov - Předmostí, J. A. Komenského, Hranická 14 

Zástupkyně ředitele Základní školy Přerov - Předmostí, J. A. Komenského, Hranická 14, 
provedla přítomné členy komise areálem školy včetně školního muzea lovců mamutů a podala 
informaci o činnosti a aktivitách školy. 

Komise vzala podané informace na vědomí.  
 

4. Různé 

Organizační pracovník komise předložil k projednání tři níže uvedené žádosti o poskytnutí 
mimořádné dotace: 

a) AUTO KLUB P ŘEROV – město v AČR, Přerov, Dluhonská 43 
žádá statutární město Přerov o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 40 000,- Kč na 
ozvučení areálu závodiště Přerovské rokle v roce 2011. 

Komise žádost projednala a doporučuje Radě města Přerova neschválit poskytnutí předmětné 
dotace.  

Výsledek hlasování: pro/2, proti/7, zdržel se/1 - n e s c h v á l e n o. 

b) TJ SPARTAK PŘEROV, Přerov, Bezručova 4  

žádá statutární město Přerov o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 20 000,- Kč na  náklady 
spojené s účastí družstva žen kuželkářského oddílu v Evropském poháru konaném v měsíci 
říjnu 2011 v italském Bolzámu. 

Komise žádost projednala a v dané věci se neusnesla.  

Výsledek hlasování: pro/2, proti/2, zdržel se/6. 

c) Věra Lakomá, Přerov, Seifertova 437/12  

žádá statutární město Přerov o poskytnutí mimořádné dotace na náklady spojené s účastí 
klubu HIT Cheerleaders na Mistrovství České republiky konaném v Praze dne 14. 05. 2011. 

Komise žádost projednala a doporučuje Radě města Přerova schválit poskytnutí dotace             
ve výši 15 000,- Kč.  

Výsledek hlasování: pro/6, proti/2, zdržel se/2 - s c h v á l e n o. 

 



 

5. Závěr 

Další jednání komise se uskuteční 27. června 2011 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Rady 
města Přerova na nám. TGM 1. 

V Přerově dne 06. 06. 2011 

………………………………. 
Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková 

předsedkyně komise 
 

 

 

 

 

Přílohy: 

• Usnesení 

• Prezenční listina 

 

 

 

 

 

 


