
Zápis č. 4 

z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu 

Rady města Přerova 

ze dne 4. 4. 2011 

Přítomni: Nepřítomni: 

Bc. Ivo Kropáč  

Ondřej Bahounek  

Ivana Kolářová  

Mgr. Pavel Krákora 

Ing. arch. Vladimír Petroš 

 

Jan Ponížil  

Edita Rozsívalová  

 Omluveni: 

 Ing. Jan Pavlíček 

Petr Školoud 

  

Hosté:  

RNDr. Pavel Juliš – vedoucí OŽP  

Mgr. Miroslava Švástová – OŽP  

Rudolf Neuls – ředitel KIS  

  

Program: 

1. Zahájení 

2. Koncepce kultury v Přerově pro r. 2011 ze strany KIS 

3. Plán hlavních aktivit KIS v oblasti kultury 

4. Revitalizace náměstí TGM 

5. Mamutov 

6. Různé 

7. 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 program. 

 

2. Koncepce kultury v Přerově pro rok 2011 ze strany KIS 

3. Plán hlavních aktivit KIS v oblasti kultury 

K uvedeným bodům vystoupil p. Rudolf Neuls – ředitel – KIS města Přerova 

� KIS vznikly 1. 7. 2009 a na úseku kultury provozuje 3 hlavní činnosti: 

o Městskou Galerii – od 4. 2. 2010. 

o Kulturní zařízení v místních částech – Lověšice, Vinary a Dluhonice, kdy existuje 
harmonogram akcí v těchto zařízeních a KIS se spolupodílí na pořádání akcí. 

o Vytváření a pořádání kulturních akcí ve městě na základě požadavků zřizovatele. 

� Jako vedlejší činnost KIS zajišťuje: 

o údržbu cyklostezky Bečva v úseku okolo Přerova 

o údržbu naučných stezek 

o panely „Horizont“ umístěné na sloupech veřejného osvětlení 

� Žádost předsedy Komise pozvat na příští jednání opět ředitele KIS (možno v zastoupení pí 
Galovou) s žádostí, aby předložil seznam akcí plánovaných v Kulturních domech v místních 
částech pro srovnání s žádostmi o grant. 

 

4. Revitalizace nám. TGM 

� Z důvodu omluvy dr. Žurka z jednání nebyl tento bod projednán. 

 

5. Mamutov 

K uvedenému bodu vystoupil RNDr. Pavel Juliš – vedoucí Odboru životního prostředí a Mgr. 
Miroslava Švástová 

� V roce 2009 byla veřejně prezentována „Urbanisticko architektonická studie“, 

� v roce 2010 proběhlo zadání „Marketingové studie“, kdy tvůrci studie nejdříve požadovali tzv. 
„Libreto“, 

� v roce 2010 proběhlo vypracování „Libreta“, 

� Rada města Přerova bude v roce 2011 projednávat přepracování „Urbanisticko architektonické 
studie“ v souladu s vypracovaným „Libretem“. 

� Na dotaz jak je řešeno financování celého projektu bylo konstatováno, že v dnešní době již 
neexistuje dotační titul, který by mohl takto vytvořený projekt financovat. Lze získat pouze 
dílčí dotace, např. na vybudování komunikací, zeleně, apod. Hrubý odhad předpokládaných 
nákladů je ve výši cca 150 mil. Kč. 

� Marketingová studie byla zadána Odborem rozvoje. 

� Ing. arch. Petroš poukázal na zajímavý podobný projekt realizovaný v Chorvatsku ve městě 
Krapina. 
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� Úkoly: 

o pro odbor životního prostředí a odbor rozvoje – materiály týkající se Mamutova před 
projednáváním v orgánech města předložit nejdříve k projednání v Komisi – informaci 
pro příslušné odbory zajistí org. pracovník. 

o pro org. pracovníka – zajistit všem členům Komise CD s podklady týkajícími se 
Mamutova. 

 
6. Různé 

� Předseda Komise požádal o přizvání na příští jednání Komise pana Rudolfa Neulse, ředitele 
Kulturních a informačních služeb města Přerova – viz bod 3. 

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

� Předseda Komise požádal o přizvání na příští jednání Komise zástupce Výstaviště Přerov. 

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

� Předseda Komise požádal na příští jednání Komise o předložení tiskových propagačních 
materiálů vydávaných Magistrátem, KIS a Sdružení Střední Morava 

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

 

7. Závěr 

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

 

Příští jednání Komise se uskuteční dne 9. 5. 2011 (POZOR ZMĚNA !!!) od 15,30 
hod. v zasedací místnosti Rady města v budově na nám. TGM 1. 

V Přerově dne 14. 4. 2011 

Bc. Ivo Kropáč v.r. 
předseda komise 


