
Zápis č. 33

z jednání Komise pro výchovu, vzdělávání a sport

Rady města Přerova

ze dne 23. 04. 2014

Přítomni: Nepřítomni:

Mgr. Petr Kouba  Jan Jüttner

Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková Milan Možíš

RNDr. Emil Krestýn Ph.D. Jiří Petráš

Mgr. Zdeněk Navrátil Oleg Plšek

Ing. Ivan Velčovský

Omluveni:

Bc. Zora Horáková

Mgr. Přemysl Dvorský Ph.D.

Hosté:

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 oddělení školství a mládeže 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 není usnášeníschopná. Poté dala hlasovat o programu jednání, který byl jednomyslně 
schválen.

1. Kontrola plnění návrhů usnesení podaných komisí Radě města Přerova

Rada města Přerova po projednání podala návrh Zastupitelstvu města Přerova
a) schválit poskytnutí dotací v rámci Grantového programu pro rok 2014 v oblasti sportu ve 

výši 1 700 000,- Kč

b) schválit poskytnutí dotací v rámci Grantového programu pro rok 2013 v oblasti volného 
času ve výši 250 000,- Kč

c) schválit materiál s názvem Základní škola Přerov, B. Němcové 16 - opatření pro školní 
rok 2014/2015

d) schválit poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč subjektu DROPZONE PROSTĚJOV,     
IČ: 22817930, se sídlem Hvozdec 55, na úhradu části nákladů spojených s organizací 
Mistrovství světa v parašutismu, které se bude konat v Přerově dne 25. - 31. srpna 2014

e) neschválit poskytnutí dotace ve výši 361 280,- Kč subjektu Malminibike club pro děti 
o.s., IČ: 01516337, se sídlem Rybí 191, na činnost minibikové akademie v roce 2014

f) schválit poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč subjektu Tělocvičná jednota Sokol 
Lověšice, IČ: 75113325, se sídlem Přerov III - Lověšice, U sokolovny 226/5, na úhradu 
části nákladů spojených s opravou podlahy tělocvičny sokolovny v Lověšicích v roce 2014

g) schválit záměr poskytnutí dotace ve výši 1 074 000,- Kč subjektu TJ SPARTAK 
PŘEROV, IČ: 00534935, se sídlem Přerov, Bezručova 4, na úhradu části nákladů 
spojených se zateplením a výměnou oken budovy loděnice v roce 2014.

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. Informace z odboru sociálních věcí a školství

Informace z Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova podal organizační 
pracovník komise pan Miroslav Lakomý.

Komise vzala podané informace na vědomí. 

      

4. Různé

Organizační pracovní komise předal přítomným členům jednání dopis subjektu „Florbalová 
škola Teiwaz, občanské sdružení“ ve věci podrobnějšího doplnění dvou žádostí o grant v oblasti 
sportu.  

5. Závěr

Další jednání komise se uskuteční v pondělí dne 26. května 2014 od 15.45 hod. v zasedací 



místnosti Rady města Přerova, nám. TGM 1, Přerov.

V Přerově dne 30. 04. 2014

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

předsedkyně komise

Přílohy:

 Prezenční listina


