
 

Zápis č. 13 

z jednání Komise pro výchovu, vzdělávání a sport 

Rady města Přerova 

ze dne 12. 03. 2012 

 

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  

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 2012 
v oblasti sportu a v oblasti volného času 

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 
 Materiály ve věci:  

- schválení setrvání dotčených ředitelů škol a školských zařízení na vedoucím pracovním 
místě ředitele na období 6 let a na vydání potvrzení o této skutečnosti s náležitostmi 
jmenovacího dekretu 

- proběhlého výběrového řízení na užívání nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerova za účelem provozování základní školy Přerov, Máchova 3 

  budou předloženy k projednání dne 04. 04. 2012. 

 

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.  

 

3. Posouzení došlých žádostí o poskytnutí dotací v rámci Grantového programu pro rok 2012 
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 1 472 000,- Kč. Výše projednaných finančních 
prostředků jednotlivých grantů této oblasti jsou uvedeny v tabulkách číslo 1 - 12.  

 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 135 000,- 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 

- 

 

5. Závěr 

 Další jednání komise se uskuteční ve středu dne 18. dubna 2012 od 15.30 hod. v Zařízení 
školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, Přerov. 

V Přerově dne 15. 03. 2012 

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

předsedkyně komise 
 

 

 

Přílohy: 

• Usnesení 

• Prezenční listina 

• Tabulky Grantového programu pro rok 2012 oblasti sportu s navrženými částkami jednotlivým 
žadatelům  

• Tabulky Grantového programu pro rok 2012 oblasti volného času s navrženými částkami 
jednotlivým žadatelům  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Usnesení 13. jednání 

Komise pro výchovu, vzdělávání a sport 

Rady města Přerova 

ze dne 12. 03. 2012 

KOMISE PRO VÝCHOVU, VZD ĚLÁVÁNÍ A SPORT 

 

UKVVS/13/3a/2012 Poskytnutí dotací v rámci Grantového programu na rok 2012 v oblasti 
sportu 

d o p o r u č u j e  

Radě města Přerova schválit návrh na poskytnutí grantů v oblasti sport ve výši 1 472 000,- Kč, viz 
tabulky číslo 01 - 12.  

Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0 -  s c h v á l e n o  
 

UKVVS/13/3b/2012 Poskytnutí dotací v rámci Grantového programu na rok 2012 v oblasti 
volného času 

d o p o r u č u j e  

Radě města Přerova schválit návrh na poskytnutí grantů v oblasti volný čas ve výši                    135 
000,- Kč, viz tabulky číslo 29 - 34.  

Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0 -  s c h v á l e n o  
 

V Přerově dne: 15. 03. 2012 

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

předsedkyně komise 
 

 

 

 

 



 

 


