
Zápis č. 14 

z jednání Komise pro školství a sport Rady města Přerova 

ze dne 26. 8. 2020 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

Mgr. Zdeněk Navrátil       

Ing. Pavel Galeta 

Jan Komárek      Omluveni: 

Mgr. Dagmar Bouchalová    Ing. Michal Majer 

Mgr. Věra Žáková      

Ing. Tomáš Navrátil  

Mgr. Jaroslav Hýzl 

Vladimír Kočara  

 

Hosté: 

Mgr. Petr Kouba  

Mgr. Romana Pospíšilová  

Mgr. Petr Hrbek 

 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 6-8/2020 – informace na vědomí 

3. Plán rozvoje sportu – návrhy, podněty členů komise 

4. Informace a návrhy členů komise a hostů - různé  

5. Závěr  

 

Zápis: 

 
1. Zahájení 

 

Předseda komise Mgr. Zdeněk Navrátil zahájil jednání prohlášením o jeho řádném svolání 

a zjištěním usnášeníschopnosti. Na základě počtu členů dle prezenční listiny bylo konstatováno, 

že komise je usnášeníschopná. Byli přivítáni přítomní hosté. 

 

Předseda komise nechal hlasovat o programu jednání. 

Mgr. Zdeněk Navrátil – navrhl znění usnesení: 

 

Komise pro školství a sport po projednání schvaluje program 14. jednání komise. 

 

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 



2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 6-8/2020 – informace na vědomí  

 

Přehled školských záležitostí projednávaných v RM v červnu - srpnu 2020 byl zaslán členům 

komise předem elektronicky. Diskuse neproběhla, členové komise vzali informace na vědomí. 

 

3. Plán rozvoje sportu – návrhy, podněty členů komise  

 

Pan náměstek Mgr. Petr Kouba prošel stávající dokument Plán rozvoje sportu a vyzval členy 

komise k vyjádření, případně k doplnění tohoto dokumentu. 

Proběhla diskuse, pan Kočara Vladimír navrhl dát do Plánu rozvoje sportu na další období 

rekonstrukci šaten zimního stadionu, případně výstavbu druhé tréninkové ledové plochy. 

Prioritou by mělo zůstat vybudování multifunkční haly. Pan Hýzl by řešil modernizaci chladící 

věže na zimním stadionu, projektová dokumentace je zpracována. 

Předseda komise Mgr. Zdeněk Navrátil podal návrh, aby se na příštím jednání opět otevřela 

diskuse na toto téma a byly ještě zapracovány případné další požadavky členů komise. 

 

4. Informace a návrhy členů komise a hostů - různé 

 

Paní vedoucí Mgr. Romana Pospíšilová navrhla svolat pracovní skupinu k vyhodnocení 

dotačních programů „A“ v oblasti sportu a volného času v termínu 18. nebo 19. 11. 2020. 

Komise by následně dne 25. 11. 2020 řešila již jeho doporučení ke schválení v RM.  

 

Závěr 

 

Jednání komise bylo ukončeno v 16.10 hod. 

 

Další jednání se uskuteční dne 23. 9. 2020 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Smetanova ul.  

 

V Přerově 27. 8. 2020 

 

Zapsala: Marcela Danišová 

 

 

 

 

 

 

………………………………    ……………………………. 
                

 Mgr. Zdeněk Navrátil       Marcela Danišová 

     předseda komise      organizační pracovník komise 

 

Přílohy: 

 

Usnesení z 14. jednání komise 

Prezenční listina 

 

 

 

 



Usnesení 14. jednání Komise pro školství a sport 

Rady města Přerova 

ze dne 26. 8. 2020 

 

KSS/14/101/2020 – Program 14. jednání komise  

 

Komise pro školství a sport po projednání schvaluje program 14. jednání komise. 

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 

 

V Přerově 28. 8. 2020       

                                                         

Mgr. Zdeněk Navrátil      Marcela Danišová 

     předseda komise         organizační pracovník komise 

 


