
Zápis č. 20 

z jednání Komise pro školství a sport Rady města Přerova 

ze dne 22. 6. 2022 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

Mgr. Dagmar Bouchalová    Ing. Pavel Galeta  

Ing. Tomáš Navrátil  příchod 15,10 h  Mgr. Věra Žáková 

Mgr. Jaroslav Hýzl příchod 15,05 h   

Ing. Michal Majer     Omluveni: 

Mgr. Zdeněk Navrátil      

Vladimír Kočara 

Jan Komárek 

      

     

Hosté: 

Mgr. Petr Kouba  

Mgr. Romana Pospíšilová 

Mgr. Petr Hrbek - omluven 

 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 5/2022 – informace na vědomí 

3. Materiály předkládané do RM dne 30. 6. 2022 

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 20. jednání komise. 

 

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

 



2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 5/2022 – informace na vědomí  

 

Přehled školských záležitostí projednávaných v RM v květnu 2022 byl zaslán členům komise 

předem elektronicky. Členové komise vzali informace na vědomí. 

 

3. Materiály předkládané do RM dne 30. 6. 2022  

 

3.1 – Sport Management s.r.o. – žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu 

 

Subjekt Sport Management s.r.o. žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 1 000 000 Kč 

na částečnou úhradu nákladů pořádání Mistrovství Evropy juniorů a juniorek do 16 let v tenise 

v termínu 18. – 24. 7. 2022. Turnaj bude probíhat v areálech TK PRECHEZA Přerov a 

Tenisového klubu Přerov ve spolupráci s Českým tenisovým svazem a Tennis Europe. Turnaje 

se zúčastní všechny Evropské státy (cca 48 zemí), přičemž z každé země jsou nominováni           

4 hráči (2 dívky a 2 chlapci) a 2 trenéři. Turnaj se posledních 20 let konal v Moskvě, letos byl 

narychlo přesunut k nám do Přerova. Rozpočet této akce se pohybuje v rozmezí 4 až 5 miliónů 

korun českých. Akce by mohla i v příštích letech probíhat v našem regionu. 

Proběhla diskuse.  

 

Předseda komise Mgr. Zdeněk Navrátil podal návrh na toto usnesení: 

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit dotaci 

ve výši 300 000 Kč za předpokladu doplnění rozpočtu akce.  

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

 

4. Informace a návrhy členů komise a hostů – různé 

 

Předseda komise vyzval členy komise k předložení návrhů a připomínek k Dotačnímu 

programu v oblasti sportu a volného času, aby mohly být zapracovány do dotačního programu 

pro rok 2023. Proběhla diskuse. Pan Vladimír Kočara upozornil na nutnost navýšení objemu 

finančních prostředků z důvodu vysoké inflace a rostoucích nákladů, kdy se sportovní kluby 

dostávají do složitých finančních situací.  

Předseda komise Mgr. Zdeněk Navrátil podal návrh na toto usnesení: 

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit navýšení 

Dotačního programu A, B pro rok 2023 v oblasti sportu a volného času o 10 %.  

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

 

 

 

 

 

Předseda komise Mgr. Zdeněk Navrátil podal návrh na toto usnesení: 



Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

vyhlášení Dotačního programu A, B pro rok 2023 v oblasti sportu a volného času za stejných 

podmínek jako pro rok 2022.  

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

Mgr. Jaroslav Hýzl informoval členy komise o narůstajících problémech s nepřizpůsobivými 

občany na plaveckém areálu v Přerově. 

 

Závěr 

 

Jednání komise bylo ukončeno v 16.15 hod. 

 

 

V Přerově 23. 6. 2022 

 

 

Zapsala: Marcela Danišová 

 

 

 

 

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

          Mgr. Zdeněk Navrátil                Marcela Danišová 

              předseda komise               organizační pracovník komise 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

Usnesení z 20. jednání komise 

Prezenční listina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení 20. jednání Komise pro školství a sport 

Rady města Přerova 

ze dne 22. 6. 2022 

 

KSS/20/145/2022 – Program 20. jednání komise  

 

Komise pro školství a sport po projednání schvaluje program 20. jednání komise. 

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

 

KSS/20/146/2022 – Sport Management s.r.o. – žádost o poskytnutí individuální dotace 
v oblasti sportu  
 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit dotaci 

ve výši 300 000 Kč za předpokladu doplnění rozpočtu akce. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

KSS/20/147/2022 – Dotační program A, B pro rok 2023 v oblasti sportu a volného času  

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit navýšení 

Dotačního programu A, B pro rok 2023 v oblasti sportu a volného času o 10 %.  

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

KSS/20/148/2022 – Dotační program A, B pro rok 2023 v oblasti sportu a volného času  

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

vyhlášení Dotačního programu A, B pro rok 2023 v oblasti sportu a volného času za stejných 

podmínek jako pro rok 2022.  

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

V Přerově 23. 6. 2022       

                                                         

Mgr. Zdeněk Navrátil      Marcela Danišová 

     předseda komise         organizační pracovník komise 


