
Zápis č. 28

z jednání Komise pro výchovu, vzdělávání a sport

Rady města Přerova

ze dne 16. 10. 2013

Přítomni: Nepřítomni:

Bc. Zora Horáková Jiří Petráš

Jan Jüttner 

Mgr. Petr Kouba Omluveni:

Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková Mgr.Ph.D. Přemysl Dvorský  

Milan Možíš Mgr. Zdeněk Navrátil

Oleg Plšek

Ing. Ivan Velčovský Hosté:

Program:

1. Kontrola plnění návrhů usnesení podaných komisí Radě města Přerova

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

3. Vytypování sportovních subjektů do přímých podpor rozpočtu města pro rok 2014 včetně 
navržení finančních částek

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.  

3. Vytypování sportovních subjektů do přímých podpor rozpočtu města pro rok 2013 
včetně navržení finančních částek

Organizační pracovník pan Miroslav Lakomý rozeslal před jednáním všem členům 
komise tabulku s uvedenými subjekty do přímých podpor pro rok 2013. V tabulce jsou u 
těchto subjektů vyčísleny výše podpor roku 2013 a celková částka určená na přímé 
podpory oblasti sportu a grantový program oblasti sportu a volného času ve výši 
11 060 000,- Kč na rok 2014, z toho:

- přímé podpory 9 110 000,- Kč

- grantový program oblasti sportu 1 700 000,- Kč

- grantový program oblasti volného času    250 000,- Kč. 

Na základě momentální tíživé situace s financováním provozu hlavně krytých 
sportovních zařízení komise doporučuje Radě města Přerova uvedenou částku pro přímé 
podpory navýšit   o 1 040 000,- Kč, to znamená na hodnotu 10 150 000,- Kč. Dle sdělení 
vlastníků  a provozovatelů těchto sportovních zařízení, která slouží v převážné míře 
občanům města Přerova, jsou zdrojem finančních prostředků potřebných k provozu těchto 
sportovišť již pouze pronájmy a dotace od města, které by mělo zapojit do oblasti sportu 
více finančních prostředků přicházejících do rozpočtu města z loterií.       

Komise se ve věci vytypování organizací do přímých podpor rozpočtu města oblasti 
sportu pro rok 2014 včetně navržení finančních částek usnesla následovně:

PŘÍMÉ PODPORY - SPORT

sportovní činnost

- HC ZUBR Přerov s.r.o. 5 000 000,- Kč

- Fotbalový klub KOZLOVICE (i provoz)   200 000,- Kč

- 1. FC Viktorie Přerov o.s. (i provoz) 1 000 000,- Kč

- Přerovský volejbalový klub o.s. 1 500 000,- Kč

- TK PRECHEZA Přerov o.s.   400 000,- Kč



- Tělocvičná jednota Sokol Přerov Handball Club   500 000,- Kč

provoz sportovních zařízení

- AUTO KLUB PŘEROV - město v AČR (trať Přerovské rokle)     
100 000,- Kč

- Sportovní klub Přerov (herna stolního tenisu)                   
50 000,- Kč                    

- Tělocvičná jednota Sokol Přerov (sokolovna)                                         400 000,- Kč

- Sportovní klub Žeravice (sportovní hala)                                               100 000,- Kč

- TJ SPARTAK PŘEROV (kuželna, loděnice, 2 sportovní haly)             900 000,- Kč

CELKEM:                                                                                                           10 150 000,- Kč

Výsledek hlasování: pro/7, proti/0, zdržel se/0 - s c h v á l e n o .

4. Různé

-

5. Závěr

Další jednání komise se uskuteční v pondělí dne 25. listopadu 2013 od 15.45 hod. 
v zasedací místnosti Rady města Přerova na nám. TGM 1, Přerov.

V Přerově dne 21. 10. 2013

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

předsedkyně komise

Přílohy:

 Usnesení

 Prezenční listina


