
Zápis č. 1 

z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu 

Rady města Přerova 

ze dne 17. 1. 2011 

Přítomni: Nepřítomni: 

Bc. Ivo Kropáč Ivana Kolářová 

Mgr. Pavel Krákora  

Ing. arch. Vladimír Petroš  

Ondřej Bahounek  

Petr Školoud  

Jan Ponížil  

Ing. Jan Pavlíček Omluveni: 

 Edita Rozsívalová 

  

 

 

Hosté:  

Lada Galová – KIS Přerov  

PhDr. Karel Žurek  

  

Program: 

1. Zahájení 

2. Představení se členů Komise 

3. Projednání plánu zasedání Komise 

4. Rámcový program činnosti Komise na volební období 2010 - 2014 

5. Různé 

6. Závěr 
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Zápis: 

1. Zahájení 

� Jednání bylo zahájeno konstatováním předsedy, že Komise byla řádně a včas svolána a je 
usnášeníschopná. Přítomní členové odsouhlasili navržený doplněný program. 

� Pan Daněk přítomným rozdal tiskopisy personálního oddělení MMPr se žádostí o vyplnění a 
provedení kontroly. 

� Všichni přítomní souhlasili s tím, aby jim byly podklady na jednotlivá jednání Komise, včetně 
pozvánek a zápisů, byly zasílány elektronicky. Seznam kontaktů bude všem členům Komise 
zaslán na vědomí. 

 

2. Představení se členů Komise 

� Jako první se představil předseda Komise I. Kropáč a předložil body, kterým, dle jeho názoru, 
by se měla Komise v následujícím období věnovat. Těmito body je následující: 

o spolupráce s Kulturními a informačními službami města Přerova (KIS) a Kanceláří 
primátora (KP), 

o spolupráce s provozovateli Městského domu (MěD) a kina Hvězda v kulturní oblasti, 

o rozdělování grantů a přímých podpor z rozpočtu města, 

o spolupráce s Výstavištěm Přerov, 

o podílení se na realizaci projektu MAMUTOV a jiných produktových projektů, 

o spolupráce s přípravným výborem na zabezpečení oslav 755 let města Přerova (dále 
jen – přípravný výbor). 

� V. Petroš 

o Komise by měla předkládat podněty Radě města (RM) a současně projednávat 
podklady, které na ni budou RM či jinými příslušnými orgány směrovány. 

� O. Bahounek 

o jako základní problematiku vnímá činnost MěD. 

� J. Pavlíček 

o orientace v problematice. 

� P. Krákora 

o v rámci MMPr se zabývat možností vzniku oddělení nebo odboru kultury, 

o úzce spolupracovat s přípravným výborem. 

� J. Ponížil 

o „rozhýbání“ kultury ve městě, zvýšený důraz na spolupráci s KIS, které by měly v 
oblasti kultury udávat směr 

� P. Školoud 

o rád by získal informace o činnosti a plánech Komise, která pracovala v minulém 
volebním období 

� Z. Daněk – předložil informace pokládající za důležité tlumočit za KP 

o rozvíjení spolupráce s KIS 
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o spolupráce na grantech a přímých podporách v oblasti kultury 

o vyjasnění působnosti a činnosti přípravného výboru – písemně to bude zasláno 
následně všem členům Komise 

o odkaz na hlavní strategické dokumenty města Přerova v oblasti CR – bude následně 
zasláno všem členům Komise k prostudování 

� L. Galová – prezentovala představy spolupráce KIS s Komisí a to zvláště na úseku : 

o propagace kultury ve městě 

o příprav galerijního plánu Městské galerie 

o činnosti kulturních domů v místních částech města Přerova 

o spolupráce s přípravným výborem, kde má KIS, v osobě R. Neulse, zastoupení 

o práce na přípravách společné programové skladby kina Hvězda a venkovní scény na 
zámku 

� K. Žurek – připomenul, aby Komise neopomněla pracovat mimo jiné i na úseku památkové 
péče, kde by měla zastávat nezastupitelnou roli. Dále připomenul projekty na kterých 
pracovala Komise v minulém období, nastínil jejich obsah a požádal Komisi, aby v těchto 
projektech i nadále pokračovala. Samozřejmě nabídl i svou spolupráci. Jedná se zejména o 
tyto projekty : 

o Mamutov 

o Po stopách Žerotínů 

o Zlatý kříž 

 

3. Projednání plánu zasedání Komise 

� Členové Komise se shodli, že pro jednání Komise vyčlení první pondělky v měsíci. Takže na 
první pololetí se jedná o tyto termíny : 

o 7. února 

o 7. března 

o 4. dubna 

o 2. května 

o 6. června 

 

4. Rámcový program činnosti Komise na volební období 2010 - 2014 

� Z. Daněk – informoval přítomné o usnesení Rady města Přerova, kde se hovoří, že Komise 
musí v průběhu měsíce ledna absolvovat 1. schůzi a na únorovou schůzi RM musí Komise 
předložit rámcový program činnosti na volební období 2010 - 2014. Rámcový program má za 
úkol vypracovat a předložit ostatním členům Komise ke schválení předseda Komise a 
organizační pracovník. Rámcový program bude projednán na 2. jednání Komise 7.2.2011 a 
předložen RM na jejím jednání, které se uskuteční 23. 2. 2011. 

 

Z.: Bc. Kropáč, Zd. Daněk T.: 26. 1. 2011 
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5. Různé 

� Na základě požadavků členů Komise rozešle organizační pracovník všem členům Komise 
základní strategické dokumenty města se zaměřením na CR a kulturu, grantový program a 
další. Taktéž bude rozeslán adresář členů Komise a vyhodnocení aktivit Komise působící ve 
volebním období 2006 - 2010. 

� Členové Komise do 28. 1. 2011 doručí elektronicky organizačnímu pracovníkovi návrhy na 
Ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury. 

 

6. Závěr 

Předseda – poděkoval všem členům Komise za jejich účast na jednání Komise. 

 

Příští jednání Komise se uskuteční dne 7. 2. 2011 od 15,30 hod. v zasedací místnosti 
Rady města v budově na nám. TGM 1. 

V Přerově dne 24. 1. 2011 

Bc. Ivo Kropáč v.r. 
předseda komise 


