
Zápis č. 2 

z jednání Komise pro sport Rady města Přerova 

ze dne 1. 2. 2023 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

Mgr. Petr Kouba     

Mgr. Petr Přikryl 

Ing. Michal Majer 

Michal Dokládal     

Jaroslav Liška – příchod 15,15 h   Omluveni: 

 

Hosté: 

Michal Zácha 

Mgr. Romana Pospíšilová - omluvena 

Mgr. Petr Hrbek 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Materiály předkládané do RM dne 13. 2. 2023 

3. Dotační program C. na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 

2023 

4. Informace a návrhy členů komise a hostů - různé  

5. Závěr  

 

 

 

Zápis: 
 

1. Zahájení 

 

Předseda komise 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 2. jednání komise. 

 

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 

 



2. Materiály předkládané do RM dne 13. 2. 2023 

 

Předseda komise seznámil přítomné členy komise s materiálem, který bude předložen Radě 

města Přerova. Proběhla diskuse. 

Byl představen nový člen komise pan Jaroslav Liška, který se stručně představil. 

 

3. Dotační program C. na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 

2023 

 

Předseda komise Mgr. Petr Kouba a pan náměstek Michal Zácha seznámili přítomné členy 

komise s kritérii pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotace na sportovní činnost vrcholového a 

výkonnostního sportu dospělých. Vedoucí oddělení Mgr. Petr Hrbek seznámil přítomné členy 

komise s přehledem požadovaných a navržených finančních prostředků dotačního programu C. 

statutárního města Přerova v oblasti vrcholového a výkonnostního sportu dospělých ve výši 

3 800 000 Kč.  

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2023. Proběhla diskuse. 

 

Předseda komise Mgr. Petr Kouba podal návrh na toto usnesení: 

 

Komise pro sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit usnesení ve znění 

navrženém Odborem sociálních věcí a školství.  

 

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 – schváleno 

 

 

4. Informace a návrhy členů komise a hostů - různé 

 

Předseda komise nechal zvolit pověřeného člena komise, který bude v jeho nepřítomnosti řídit 

Komisi pro sport po nezbytně nutnou dobu.  
 

Předseda komise Mgr. Petr Kouba podal návrh na toto usnesení: 

 

Komise pro sport po projednání volí Ing. Michala Majera jako pověřeného člena Komise pro 

sport, který v době nepřítomnosti předsedy řídí Komisi pro sport po nezbytně nutnou dobu.  

 

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 – schváleno 

 

 

Předseda komise přednesl Programové prohlášení Rady města Přerova 2022 – 2026, které bude 

aktualizováno.  

 
K čemu se zavázala přerovská koalice? Zástupci města dnes představili Programové prohlášení rady - 
Město Přerov (prerov.eu)  

 

Předseda komise informoval o zveřejněném seznamu ankety Sportovec roku, kde do středy 15. 

března do 18 hodin probíhá hlasování veřejnosti. Slavnostní vyhlášení výsledků prestižní 

ankety se uskuteční ve středu 22. března v městském domě. 

 

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/tiskove-centrum/tiskove-zpravy-2023/tz-leden-2023/k-cemu-se-zavazala-prerovska-koalice-zastupci-mesta-dnes-predstavili-programove-prohlaseni-rady.html
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/tiskove-centrum/tiskove-zpravy-2023/tz-leden-2023/k-cemu-se-zavazala-prerovska-koalice-zastupci-mesta-dnes-predstavili-programove-prohlaseni-rady.html


Nominace odtajněny, hlasujte. Kdo se letos stane přerovským Sportovcem roku? - Město Přerov 
(prerov.eu) 

 

 

 

5. Závěr 

 

Jednání komise bylo ukončeno v 16.40 hod. 

 

Další jednání se uskuteční dne 1. 3. 2023 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Smetanova ul. 

 

 

V Přerově 2. 2. 2023 

 

Zapsala: Marcela Danišová 

organizační pracovník komise 

 

 

 

 
                 Mgr. Petr Kouba 
                předseda komise 
 

 

Přílohy: 

 

Usnesení z 2. jednání komise 

Prezenční listina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/tiskove-centrum/aktuality-prerov-2023/aktuality-leden-2023/nominace-odtajneny-hlasujte-kdo-se-letos-stane-prerovskym-sportovcem-roku.html
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/tiskove-centrum/aktuality-prerov-2023/aktuality-leden-2023/nominace-odtajneny-hlasujte-kdo-se-letos-stane-prerovskym-sportovcem-roku.html


Usnesení 2. jednání Komise pro sport 

Rady města Přerova 

ze dne 1. 2. 2023 

KSS/2/4/2023 – Program 2. jednání komise 

Komise pro sport po projednání schvaluje program 2. jednání komise. 

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

6. KSS/2/5/2023 – Dotační program C. na podporu vrcholového a výkonnostního sportu 

dospělých pro rok 2023 
 

Komise pro sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit usnesení ve znění 

navrženém Odborem sociálních věcí a školství.  

 

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 – schváleno. 

 

KSS/2/6/2023 – Pověřený člen komise v době nepřítomnosti předsedy komise 

 

Komise pro sport po projednání volí Ing. Michala Majera jako pověřeného člena Komise pro 

sport, který v době nepřítomnosti předsedy řídí Komisi pro sport po nezbytně nutnou dobu.  

 

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 – schváleno. 

 

 

V Přerově 2. 2.2023                                                     

           

Mgr. Petr Kouba                                                                              

předseda komise 

         Marcela Danišová 

organizační pracovník komise 

 


