
Zápis č. 17

z jednání Komise pro výchovu, vzdělávání a sport

Rady města Přerova

ze dne 24. 09. 2012

Přítomni: Nepřítomni:

Mgr.Ph.D. Přemysl Dvorský  

Bc. Zora Horáková

Jan Jüttner 

Mgr. Petr Kouba

Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková Omluveni:

Milan Možíš Mgr. Zdeněk Navrátil

Oleg Plšek Jiří Petráš

Miloš Šidlo Ing. Ivan Velčovský

Hosté:

Bc. Libuše Drtilová

Program:

1. Kontrola plnění návrhů usnesení podaných komisí Radě města Přerova

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

3. Informace z odboru sociálních věcí a školství

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 plnění 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.

Komise vzala podané informace na vědomí a doporučuje Radě města Přerova nechat zpracovat 
zásady pro poskytování dotací ze zdrojů z loterií.  

Výsledek hlasování: pro/8, proti/0, zdržel se/0  - s c h v á l e n o .

3. Informace z odboru sociálních věcí a školství   

Informace z oddělení školství a mládeže ve věcech školství a místní Agendy 21 podala vedoucí 
oddělení Bc. Libuše Drtilová.

Komise vzala podané informace na vědomí a doporučuje Radě města Přerova schválit zapojení 
statutárního města Přerova do Národní sítě Zdravých měst ČR a uplatňování metody místní 
Agenda 21, a to za předpokladu aktivní politické podpory.  

Výsledek hlasování: pro/8, proti/0, zdržel se/0  - s c h v á l e n o .

4. Různé

V různém se členové komise zabývali provozem a využitím sportovních zařízení, hlavně 
sportovních hal a tělocvičen, na území města Přerova.

Komise doporučuje Radě města Přerova nechat zpracovat analýzu využití sportovních hal               
a tělocvičen na území města Přerova včetně dopadu s budováním nových sportovních zařízení.   

Výsledek hlasování: pro/8, proti/0, zdržel se/0  - s c h v á l e n o .

5. Závěr

Další jednání komise se uskuteční v pondělí dne 15. října 2012 od 15.30 hod. v zasedací 
místnosti Rady města Přerova na nám. TGM 1, Přerov.

V Přerově dne 01. 10. 2012

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

předsedkyně komise



Přílohy:

 Usnesení

 Prezenční listina




