
Zápis č. 8 

z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu 

Rady města Přerova 

ze dne 3. 10. 2011 

Přítomni: Nepřítomni: 

Bc. Ivo Kropáč  

Ondřej Bahounek  

Ivana Kolářová  

Mgr. Pavel Krákora  

Ing. arch. Vladimír Petroš  

Jan Ponížil  

Edita Rozsívalová Omluveni: 

 Jan Pavlíček 

 Petr Školoud 

 

  

Hosté:  

Bc. Lenka Chalupová - ved. odd. 
komunikace a vnějších vztahů 

 

  

Program: 

1. Zahájení 

2. Informace o připravovaných akcích ve městě Přerově 

3. Digitalizace Olomouc region Card  

4. Založení jednotné organizace Olomouckého kraje v souladu s projektem Centrály cestovního 
ruchu České republiky CzechTourism Czech Convention Bureau 

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. Proti zaslanému programu nebylo připomínek a tak byl považovaný za 
schválený. Dále předseda Komise představil Bc. Lenku Chalupovou, která se stala vedoucí 
nově vzniklého oddělení na Kanceláři primátora – oddělení komunikace a vnějších vztahů a v 
rámci přesunu kompetencí od 1. 7. 2011 na Kanceláři primátora by měla převzít pozici 
organizačního pracovníka. L. Chalupová se se všemi přítomnými členy pozdravila a 
informovala je o možnosti zveřejňování tiskových zpráv o činnosti Komise. Předseda Komise 
doporučil L. Chalupové seznámit se se základními strategickými dokumenty ohledně CR a 
nabídl jí k této věci schůzku. Základní strategické dokumenty poskytne p. Daněk. 

 

2. Informace o připravovaných akcích ve městě Přerově 

� Z. Daněk přednesl seznam kulturních a společenských akcí, které připravuje Město Přerov, 
KIS a další do konce roku 2011. Jedná se hlavně o tyto akce : 

 

170 let železnice 
Termín a místo konání: 15.10.2011, nádraží ČD, Horní náměstí, Muzeum Komenského, 
Galerie města Přerova (vernisáže a křest kalendáře na rok 2012) 
Z: KP, KIS, Muzeum Komenského, ČD 
 
XXVIII. Československý jazzový festival 
Termín a místo konání: 19.-22.10.2011, Městský dům 
Z: Nadační fond československého jazzového festivalu 
 
Předání Ceny města Přerova významným osobnostem 
Termín a místo konání: 27.10.2011, 17,00 hodin, slavnostní síň přerovského zámku 
Z: KP 
 
Koncert Moravské filharmonie Olomouc ke státnímu svátku 
Termín a místo konání: 27.10.2011 od 19,30 hodin, Městský dům 
Program: Bedřich Smetana - Má vlast 
Z: KP 
 
Den vzniku samostatného československého státu 
Termín a místo konání: 28.10.2011 od 10,00 hodin, vzpomínkové shromáždění u pamětní 
desky T.G.Masaryka 
Z: KP 
 
Den válečných veteránů 
Termín a místo konání: 11.11.2011 od 11,00 hodin, náměstí F. Rasche, následně u pomníku 
padlých letců na tř. generála Janouška, vzpomínkové shromáždění  
Z: KP 
 
Pavel Šporcl a Gipsy way orchestral - koncert 
Termín a místo konání: 15.11.2011 od 19,30 hodin, Městský dům 
Z: KP, IMIT 
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Den boje za svobodu a demokracii 
Termín a místo konání: 17.11.2011 od 18,00 hodin, náměstí T.G. Masaryka, vzpomínkové 
shromáždění u pamětní desky se svíčkami 
Z: KP 
 
Rozsvícení vánočního stromu 
Termín a místo konání: 27.11.2011, náměstí T.G. Masaryka 
Z: KIS 
 
Mikulášská nadílka 
Termín a místo konání: 5.12.2011, náměstí T.G.Masaryka 
 Z: KIS 
 
Jaroslav Wykrent – Hudební trojtečka 
Termín a místo konání: 12.12.2011 od 19,30, Městský dům 
Z: agentura I. Němečka 
 
Vánoční hvězdičky, Vánoční salon 
Termín a místo konání: 14.-23.12.2011,  náměstí T.G.Masaryka 
Z: KIS, TSMP 
 
Vánoční koncert Pavla Nováka ml. 
Termín a místo konání: 24.12.2011, náměstí T.G.Masaryka 
Z: KIS, KP 
 
Plavecká silvestrovská show 
Termín a místo konání: 31.12.2011 od 14,00 hodin, řeka Bečva 
Z: KIS 
 
Silvestrovské loučení 
Termín a místo konání: 31.12.2011 od 15,00 hodin Poslední koncert roku, od 21,00 hodin 
disko, náměstí T.G. Masaryka 
Z: KIS 
 
Na všechny výše uvedené akce jsou členové Komise srdečně zváni !!! 

 
 

3. Digitalizace Olomouc region Card 

� Předseda členy Komise informoval o přípravě digitalizace Olomouc region Card, kdy jsou 
zvažovány dvě varianty digitalizace. Jedná se o záležitost Krajského úřadu Olomouckého 
kraje, ale v případě nutnosti budou členové Komise dále podrobně informováni se žádostí o 
vyjádření se. 

 

4. Založení jednotné organizace Olomouckého kraje v souladu s projektem Centrály cestovního 
ruchu České republiky CzechTourism Czech Convention Bureau 

� Předseda informoval členy o přípravě a případném vzniku jednotné organizace CR 
Olomouckého kraje, která by měla zastřešovat Sdružení CR Střední Morava, Sdružení CR 
Jeseníky a Olomoucký kraj. Tato organizace by měl zastupovat zájmy v rámci CR celého 
Olomouckého kraje. Smyslem této organizace by bylo lépe dosáhnout na dotační tituly z EU. 
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Jednání jsou teprve v počátcích a o dalším vývoji bude předseda členy Komise informovat při 
dalších jednání Komise. 

 

 
5. Různé 

� V rámci různého informoval Z. Daněk o přípravě projednávání přímých podpor na rok 2012. 
Jedná se o přímé podpory v oblasti kultury, kdy vytipované subjekty jsou oslovovány s 
nabídkou zařazení do přímých podpor a po projednání v orgánech obce jim jsou přiděleny 
přímé podpory. Pro rok 2011 bylo rozděleno celkem 4,323.000,- Kč mezi 7 subjektů, kdy 
nejvyšší částku přesahující 3 mil. obdržel IMIT s.r.o. na podporu kultury provozované v 
Městském domě. 

� V této první fázi členové Komise rozhodli o tom, že navrhnou zařadit do přímých podpor 
Výstaviště Přerov (toto rozhodnutí již padlo na červnovém jednání Komise) a případné další 
návrhy zašlo elektronicky p. Daňkovi v termínu do 7. 10. 2011. V tomto termínu další návrhy 
zaslány nebyly. 

� V souvislosti s elektronickou komunikací požádal členy Komise p. Daněk o potvrzování 
zobrazování zpráv na PC jednotlivých členů Komise z důvodu zpětné vazby. 

� Předseda Komise předložil členům Komise návrh, že v případě nutnosti schválení subjektů 
zařazených do přímých podpor v termínu před řádným zasedáním Komise, které by 
mělo proběhnout 7. 11. 2011 by navrhoval elektronické hlasování per rollam, kdy platí, 
že kdo nereaguje souhlasí ! S tímto členové Komise souhlasili. 

 

6. Závěr 

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

 

 

 

Příští jednání Komise se uskuteční dne 7. 11. 2011 od 15,30 hod. v zasedací místnosti 
Rady města v budově na nám. TGM 1. 

 

V Přerově dne 10. 10. 2011 

Bc. Ivo Kropáč v.r. 
předseda komise 


