
Zápis č. 1 

z jednání Komise pro sport Rady města Přerova 

ze dne 21. 12. 2022 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

Mgr. Petr Kouba     

RNDr. Emil Krestýn, Ph.D. 

Mgr. Petr Přikryl 

Ing. Michal Majer 

Michal Dokládal         Omluveni: 

 

Hosté: 

Mgr. Dvorský Přemysl, Ph.D. 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Představení členů komise a hostů 

3. Seznámení s vnitřním předpisem o ochraně osobních údajů, prohlášení o mlčenlivosti 

4. Legislativa – jednací řád 

5. Rámcový program činnosti na období 2022 - 2026 

6. Harmonogram jednání na 1. pololetí 2023 

7. Informace a návrhy členů komise a hostů - různé  

8. Závěr  

 

 

 

Zápis: 
 

1. Zahájení 

 

Předseda výboru Mgr. Petr Kouba 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. Petr Kouba – navrhl znění usnesení: 

 

Komise pro sport po projednání schvaluje program 1. jednání komise. 

 

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

 

Předseda komise přivítal hosta – zastupitele Mgr. Přemysla Dvorského a nechal hlasovat komisi 

o jeho přítomnosti na jednání komise. 



Mgr. Petr Kouba – navrhl znění usnesení: 

 

Komise pro sport po projednání schvaluje, aby byl zastupitel Mgr. Přemysl Dvorský přítomen 

1. jednání komise. 

 

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

 

 

2. Představení členů komise a hostů 

 

Předseda komise, členové komise, organizační pracovník a hosté se stručně představili. 

 

3. Seznámení s vnitřním předpisem o ochraně osobních údajů, prohlášení o mlčenlivosti 

 

Vnitřní předpis č. 7/2018 vydaný Radou města Přerova o ochraně osobních údajů byl členům 

komise zaslán elektronicky k seznámení. Členové komise podepsali prohlášení o mlčenlivosti. 

 

4. Legislativa – jednací řád 

 

Členové komise byli seznámeni s Jednacím řádem komisí Rady města Přerova ze dne 21. 3. 

2019. 

Předseda komise vyzval členy k připomínkování jednacího řádu, protože se bude aktualizovat. 

Navrhl, aby byl upraven seznam zkratek Komisí – došlo k rozdělení Komise pro školství a sport 

na dvě nové komise, a to na Komise pro školství a Komise pro sport. 

 

5. Rámcový program činnosti na období 2022 – 2026 

 

Rámcový program byl členům komise zaslán elektronicky, předseda komise vyzval členy 

k připomínkování a k doplnění. 

 

Předseda komise nechal hlasovat o Rámcovém programu činnosti na období 2022 - 2026. 

Mgr. Petr Kouba – navrhl znění usnesení: 

 

Komise pro sport po projednání schvaluje Rámcový program činnosti na období 2022 - 2026. 

 

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

 

6. Harmonogram jednání na 1. pololetí 2023 

 

Jednání Komise pro sport se budou konat 1x měsíčně, a to v termínech před zasedáním Rady 

města Přerova, aby bylo možné včas předkládat případné návrhy a stanoviska. Navržené 

termíny: 1. 2. 2023, 1. 3. 2023, 29. 3. 2023, 10. 5. 2023 a 7. 6. 2023. 

 

Členové komise se shodli na konání jednání vždy ve středu od 15.00 hodin. 

 

Příští jednání výboru se uskuteční dne 1. 2. 2023 od 15.00 hodin. Pozvánka bude rozeslána e-

mailem. 

 

 

 



7. Informace a návrhy členů komise a hostů - různé 

 

 

Předseda komise přednesl Programové prohlášení Rady města Přerova 2018 – 2022, které bude 

aktualizováno.  

 
Programové prohlášení Rady města Přerova 2018 - 2022 - Město Přerov (prerov.eu) 

 

Informoval přítomné o přípravě strategického dokumentu Plán rozvoje sportu statutárního 

města Přerova na období 2025+ a vyzval přítomné k připomínkám, které budou řešit na příštích 

jednání komise.  

 

 

Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova na období 2021 - 2024: 

 
Koncepce, studie, strategie - Město Přerov (prerov.eu) 

 

Dotační programy statutárního města Přerova: 

 
Dotace statutárního města Přerova pro oblast kultury, sportu, volného času, sociální a zdravotní - 
Město Přerov (prerov.eu) 

 

 

Předpoklad projednávání kritérií dotačního programu pro rok 2023 je duben – květen 2023. 

 

8. Závěr 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 16.40 hod. 

 

Další jednání se uskuteční dne 1. 2. 2023 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Smetanova ul. 

 

 

V Přerově 22. 12. 2022 

 

Zapsala: Marcela Danišová 

organizační pracovník komise 

 

 

 

 
                 Mgr. Petr Kouba 
                předseda komise 
 

 

Přílohy: 

 

Usnesení z 1. jednání komise 

Prezenční listina 

 

 

https://www.prerov.eu/cs/samosprava/rada-mesta/programove-prohlaseni-rady-mesta-prerova-2018-2022.html
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/investice-a-rozvoj/koncepce-studie-strategie/
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/dotacni-programy/dotacni-programy-statutarniho-mesta-prerova/dotace-statutarniho-mesta-prerova-pro-oblast-kultury-sportu-volneho-casu-socialni-a-zdravotni/
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/dotacni-programy/dotacni-programy-statutarniho-mesta-prerova/dotace-statutarniho-mesta-prerova-pro-oblast-kultury-sportu-volneho-casu-socialni-a-zdravotni/


 

 

Usnesení 1. jednání Komise pro sport 

Rady města Přerova 

ze dne 21. 12. 2022 

KSS/1/1/2022 – Program 1. jednání komise 

Komise pro sport po projednání schvaluje program 1. jednání výboru. 

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

 

KSS/1/2/2022 – Přítomnost zastupitele 

 

Komise pro sport po projednání schvaluje, aby byl zastupitel Mgr. Přemysl Dvorský přítomen 

1. jednání komise. 

 

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

 

KSS/1/3/2022 – Rámcový program činnosti na období 2022 - 2026 

 

Komise pro sport po projednání schvaluje Rámcový program činnosti na období 2022 – 2026. 

 

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

 

 

V Přerově 22. 12.2022                                                    

            

Mgr. Petr Kouba                                                                              

předseda komise 

         Marcela Danišová 

organizační pracovník komise 

 

 


