
Zápis č. 3

z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova

ze dne 11. 3. 2015

Přítomni: Nepřítomni:

Mgr. Ivana Grigárková
Mgr. Bc. Věra Václavíčková Omluveni:
Ing. Michal Majer Roman Kozák
Vladimír Kočara (odchod 17,20 h) Pavlína Lužová
Mgr. Marie Plánková Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.
Mgr. Petr Kouba

Hosté:

Mgr. Věra Vránová, Ph.D. – zastupitelka města (odchod 16,15 h)
Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí odboru SVŠ (odchod 16,15 h)
Mgr. Petr Hrbek – vedoucí odd. školství a mládeže
Miroslav Lakomý – referent odd. školství a mládeže

Organizační pracovník:

Dagmar Janásová

Program:

1. Zahájení 
2. Představení členů výboru, seznámení s jednacím řádem výboru – Mgr. Plánková
3. Projednání žádostí o granty v oblasti sportu a volného času
4. Různé 
5. Závěr 

Zápis:

1. Zahájení

Z důvodu nemoci předsedy výboru zahájil jednání Mgr. Kouba.

V souladu s jednacím řádem členové výboru pověřili řízením jednání dne 11. 3. 2015 člena 
výboru Mgr. Petra Koubu.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – schváleno.



1.1 - Mgr. Kouba zahájil jednání výboru prohlášením o jeho řádném svolání a zjištěním 
usnášeníschopnosti. Na základě počtu členů dle prezenční listiny bylo konstatováno, že výbor 
je usnášeníschopný. 

Řídící jednání výboru nechal hlasovat o dalším programu jednání.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

2. Představení členů výboru, seznámení s jednacím řádem výboru – Mgr. Plánková

Mgr. Plánková, která byla omluvena z předchozích dvou jednání výboru, se představila 
ostatním členům výboru a potvrdila svým podpisem, že byla seznámena s jednacím řádem 
výboru.

3. Projednání žádostí o granty v oblasti sportu a volného času – rok 2015

Žádosti o podporu v oblasti sportu a volného času byly zaslány Odboru sociálních věcí 
a školství Magistrátu města Přerova (dále jen odbor SVŠ).

3.1 – žádosti o granty v oblasti sportu

Členové výboru projednali jednotlivě každou žádost o grant v oblasti sportu, pracovník 
odboru p. Lakomý poskytl doplňující informace o žadatelích a jejich žádostech – např. 
velikost členské základny, počet členů v kategorii děti a mládež, reprezentace města Přerova.

Návrh odboru SVŠ byl částečně členy výboru upraven – návrh výboru na poskytnutí dotací 
v oblasti sportu pro rok 2015 je přílohou tohoto zápisu.

Řídící jednání Mgr. Kouba nechal hlasovat o předloženém návrhu.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

3.2 – žádosti o granty v oblasti volného času

Členové výboru projednali jednotlivě každou žádost o grant v oblasti volného času, 
pracovník odboru p. Lakomý poskytl doplňující informace o žadatelích a jejich žádostech –
např. velikost členské základny, počet členů v kategorii děti a mládež, reprezentace města 
Přerova, zkušenosti s akcemi v minulých letech.

Návrh odboru SVŠ byl částečně členy výboru upraven – návrh výboru na poskytnutí dotací 
v oblasti volného času pro rok 2015 je přílohou tohoto zápisu.

Řídící jednání Mgr. Kouba nechal hlasovat o předloženém návrhu.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.



4. Různé 

4.1 – Mgr. Kouba - připravuje se nový jednací řád výborů, bude schváleno Zastupitelstvem 
města Přerova.

4.2 – Další jednání výboru se uskuteční dne 20. Dubna 2015 od 17 hodin v zasedací místnosti 
Smetanova ul. 7.

4.3 – Mgr. Grigárková podnět na rozdělení výboru na výbor pro sport a na výbor pro školství. 
Bylo upřesněno, že i v minulosti se komise Rady města Přerova zabývala školstvím i sportem.

V Přerově 16. 3. 2015

5. Závěr

Jednání výboru bylo ukončeno v 18,10 hodin.

Zapsala: Dagmar Janásová

             Mgr. Petr Kouba
         řídící jednání výboru

Přílohy:

Usnesení z 3. jednání výboru
Návrh na poskytnutí dotací – oblast sport
Návrh na poskytnutí dotací – oblast volný čas
Prezenční listina



Usnesení 3. jednání Výboru pro školství a sport

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 11. 3. 2015

VŠS/3/1/2015 – Pověření člena výboru řízením jednání výboru

Výbor pro školství a sport po projednání pověřuje člena výboru Mgr. Petra Koubu řízením 

jednání výboru dne 11. 3. 2015.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – schváleno.

VŠS/3/1.1/2015 – Program 3. jednání výboru

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 3. jednání výboru.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

VŠS/3/3.1/2015 – Návrh poskytnutí dotací 2015 – oblast sport

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje návrh na poskytnutí dotací v oblasti sportu 
pro rok 2015.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

VŠS/3/3.2/2015 – Návrh poskytnutí dotací 2015 – oblast volný čas

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje návrh na poskytnutí dotací v oblasti 
volného času pro rok 2015.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

V Přerově 16. 3.2015

     Mgr. Petr Kouba, v. r.
      řídící jednání výboru


