
Zápis č. 2 

z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu 

Rady města Přerova 

ze dne 7. 2. 2011 

Přítomni: Nepřítomni: 

Bc. Ivo Kropáč  

Ing. arch. Vladimír Petroš  

Ondřej Bahounek  

Ivana Kolářová  

Jan Ponížil  

  

 Omluveni: 

 Edita Rozsívalová 

 Mgr. Pavel Krákora 

Ing. Jan Pavlíček 

Petr Školoud 

Hosté:  

  

  

  

Program: 

1. Zahájení 

2. Projednání základních strategických dokumentů města Přerova z oblasti cestovního ruchu 

3. Rámcový program činnosti Komise na volební období 2010 – 2014 

4. Různé 

5. Závěr 



 2 

Zápis: 

1. Zahájení 

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

 

2. Projednání základních strategických dokumentů města Přerova z oblasti cestovního ruchu 

� Organizační pracovník rozeslal všem členům Komise elektronickou formou Akční plány 
Strategie cestovního ruchu a Marketingové studie. Na tomto jednání Z. Daněk představil 
Akční plán rozvoje cestovního ruchu turistické lokality Přerovsko. Byly projednány 
následující body: 

� bod 1 – byl vzat na vědomí, bude řešit nová organizační struktura MMPr 

� bod 2 – svolat členy OPS – předseda projedná s Ing. Kulíškem 

� bod 3 – vzat na vědomí 

� bod 4 – na jednání Komise bude pozvána M. Švástová (OŽP MMPr) 

� bod 5 – prosazovat realizaci městského okruhu (in-line bruslení); k tomuto bodu pozvat 
zástupce OR MMPr, brát jako klíčovou aktivitu 

� bod 6 – k tomuto bodu na duben přizvat zástupce KIS Přerov 

� bod 7 – předseda bude průběžně podávat informace z jednání pracovní skupiny, Z. Daněk 
předloží členům Komise materiály k marketingové studii na Areál Mamutov 

� body 8 – 10 – vzaty na vědomí 

� bod 11 – kontaktovat bývalého předsedu Autoklubu Přerov p. Švestku 

� další body AP budou projednány na následujících jednání Komise 

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

Předseda – informoval přítomné, že návrh Rámcového programu jim byl odeslán Z. Daňkem. 
Přítomní členové byli dotázáni zda chtějí něco doplnit. Následovalo hlasování, kdy návrh Rámcového 
programu činnosti Komise na volební období 2010 – 2014 byl schválen. 
 
Leden – nominace na cenu kultury Olomouckého kraje 
Březen – projednání žádostí o grant statutárního města Přerova v oblasti kultury 
Duben – projednání přihlášek do soutěže Fasáda roku 
Září  – projednání zásad grantového programu na následující rok 
Listopad – projednání žádostí o zařazení do přímých podpor statutárního města Přerova 
 
Po celé období: 

� práce na naplňování Akčních plánů základních strategických dokumentů města se zaměřením 
na CR a kulturu, 

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

� spolupráce s provozovateli Městského domu (MěD) a kina Hvězda v kulturní oblasti, 
� spolupráce na přípravách, zavádění a realizaci programu Jednotného vizuálního stylu města 

Přerova, 
� spolupráce s Výstavištěm Přerov, 
� podílení se na realizaci projektu MAMUTOV a jiných produktových projektů. 

 
Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0, Nehlasoval/0 



 3 

 
4. Různé 

� Z. Daněk informoval přítomné členy, že na příštím jednání Komise (7. 3. 2011) bude k 
projednání pravděpodobně pouze jeden bod a tím bude posouzení jednotlivých žádostí o grant 
v oblasti kultury na rok 2011. Tento bod musí být k tomuto datu projednán! 

� Předseda Komise požádal Z. Daňka o zajištění všech vydaných tiskových propagačních 
předmětů o městě Přerově pro všechny členy Komise a to jak z Magistrátu, tak i z MIC. 

Z.: Z. Daněk, T.: - na příští jednání Komise 

5. Závěr 

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

 

Příští jednání Komise se uskuteční dne 7. 3. 2011 od 15,30 hod. v zasedací místnosti 
Rady města v budově na nám. TGM 1. 

V Přerově dne 14. 2. 2011 

Bc. Ivo Kropáč v.r. 
předseda komise 


