
 

Zápis č. 2 

z jednání Komise pro výchovu, vzdělávání a sport 

Rady města Přerova 

ze dne 14. 03. 2011 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Mgr.Ph.D. Přemysl Dvorský    

Bc. Zora Horáková  

Jan Jüttner  Omluveni: 

Mgr. Petr Kouba Ing. Ivan Velčovský 

Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková  

Milan Možíš  

Mgr. Zdeněk Navrátil Hosté: 

Jiří Petráš Mgr. Dušan Hluzín - náměstek primátora  

Oleg Plšek  

Miloš Šidlo  

  

  

Program: 

1. Kontrola plnění návrhů usnesení podaných komisí Radě města Přerova 

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

3. Posouzení došlých žádostí o poskytnutí dotací v rámci Grantového programu na rok 2011 
v oblasti sportu a v oblasti volného času 

4. Různé - projednání dvou žádostí o poskytnutí mimořádných dotací 

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 
Komise nepřijala na minulém jednání žádné usnesení. 

 

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 a Zastupitelstvem města 
Přerova  

 

3. Posouzení došlých žádostí o poskytnutí dotací v rámci Grantového programu pro rok 2011 
v oblasti sportu a v oblasti volného času 

a) Organizační pracovník komise pan Miroslav Lakomý předložil přítomným členům komise 
k projednání přehled všech zaevidovaných žádostí o poskytnutí grantů v oblasti sportu. 
Tento přehled všech zaevidovaných žádostí obdrželi členové komise v předstihu i mailovou 
poštou.  

Komise pro výchovu, vzdělávání a sport tento přehled projednala a komisí vybraným 
žadatelům navrhla částky v celkové výši 1 270 000,- Kč. Výše projednaných finančních 
prostředků jednotlivých grantů této oblasti jsou uvedeny v tabulkách číslo 1 - 13.  

Předsedkyně komise dala o projednaných návrzích v oblasti sportu hlasovat s tímto 
výsledkem:  

pro/10, proti/0, zdržel se/0 -  s c h v á l e n o. 

b) Organizační pracovník komise pan Miroslav Lakomý předložil přítomným členům komise 
k projednání přehled všech zaevidovaných žádostí o poskytnutí grantů v oblasti volného 
času. Tento přehled všech zaevidovaných žádostí obdrželi členové komise v předstihu           
i mailovou poštou.  

Komise pro výchovu, vzdělávání a sport tento přehled projednala a komisí vybraným 
žadatelům navrhla částky v celkové výši 150 000,- Kč. Výše projednaných finančních 
prostředků jednotlivých grantů této oblasti jsou uvedeny v tabulkách číslo 29 - 34.  

Předsedkyně komise dala o projednaných návrzích v oblasti volného času hlasovat s tímto 
výsledkem:  

pro/10, proti/0, zdržel se/0 -  s c h v á l e n o. 
 

4. Různé 

Organizační pracovník komise pan Miroslav Lakomý předložil k projednání dvě níže uvedené 
žádosti o poskytnutí mimořádné dotace: 

a)  Tělovýchovná jednota Pozemní stavby Přerov - Předmostí 

žádá statutární město Přerov o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 250 - 300 tisíc korun        
na provoz sportovní haly v Předmostí z důvodu zkrácení přímé podpory na provoz tohoto 
sportovního zařízení pro rok 2011. 



Komise žádost projednala a v dané věci se neusnesla.  

Výsledek hlasování: pro/5, proti/3, zdržel se/2. 

b) Tělocvičná jednota Sokol Přerov 

žádá statutární město Přerov o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 150 000,- Kč na provoz 
sokolovny z důvodu zkrácení přímé podpory na provoz tohoto sportovního zařízení pro rok 
2011. 

Komise žádost projednala a doporučuje Radě města Přerova schválit poskytnutí dotace             
ve výši 150 000,- Kč.  

Výsledek hlasování: pro/6, proti/1, zdržel se/3 - s c h v á l e n o. 
 

5. Závěr 

Další jednání komise se uskuteční v pondělí dne 28. března 2011 od 15.30 hod. v jednací 
místnosti Radnice na nám. TGM 2. 

V Přerově dne 21. 03. 2010 

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

předsedkyně komise 
 

 

 

Přílohy: 

• Usnesení 

• Prezenční listina 

• Tabulky Grantového programu pro rok 2011 oblasti sportu s navrženými částkami jednotlivým 
žadatelům  

• Tabulky Grantového programu pro rok 2011 oblasti volného času s navrženými částkami 
jednotlivým žadatelům  

 

 

 


