
Zápis č. 9 

z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu 

Rady města Přerova 

ze dne 7. 11. 2011 

Přítomni: Nepřítomni: 

Bc. Ivo Kropáč  

Ondřej Bahounek  

Ivana Kolářová  

Ing. arch. Vladimír Petroš  

Mgr. Jan Ponížil  

Edita Rozsívalová  

Petr Školoud 

 
Omluveni: 

 Ing. Jan Pavlíček 

 Mgr. Pavel Krákora 

  

Hosté:  

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

 

  

Program: 

1. Zahájení 

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

3. Informace o přímých podporách v oblasti kultury na rok 2012 

4. Různé 

5. 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. 

 

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

� Předseda komise Ivo Kropáč navrhl, aby byl připraven materiál pro radu města, která by se 
měla zabývat aktivním členstvím statutárního města Přerova v organizaci cestovního ruchu 
CzechTourism Czech Convention Bureau. Připomněl, že se jedná o jednotnou organizaci 
cestovního ruchu Olomouckého kraje, která by měla zastřešovat Sdružení CR Střední Morava, 
Sdružení CR Jeseníky a Olomoucký kraj. Měla by zastupovat zájmy v rámci cestovního ruchu 
celého Olomouckého kraje a jejím smyslem je i lépe dosáhnout na dotační tituly z Evropské 
unie. Předseda komise připomněl, že statutární město Přerov by mohlo mít v tomto sdružení 
své zástupce, kteří by v rámci této centrály prosazovali zájmy města a podíleli se tak na 
rozvoji cestovního ruchu v regionu. Ve věci bylo přijato následující usnesení : 

Komise pro cestovní ruch a kulturu po projednání doporučuje Radě města Přerova, vyjádřit 
podporu při založení jednotné organizace Olomouckého kraje v souladu s projektem Centrály 
cestovního ruchu České republiky CzechTourism Czech Convention Bureau a doporučuje Radě 
města Přerova vyjádřit názor, aby jednotný systém organizace zahrnoval zástupce města Přerova. 

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0, Nehlasoval/0 
 

3. Informace o přímých podporách oblasti kultury na rok 2012 

� Organizační pracovník komise Zdeněk Daněk připomněl, že členové komise korespondenčně 
odhlasovali prostředky na přímé podpory subjektů v oblasti kultury na příští rok. Formou per 
rollam odsouhlasili podporu pro těchto sedm subjektů: Nadační fond Přerov – Cuijk, TK 
Precolor Plus Přerov o. s., Folklorní soubor Haná Přerov, Divadlo Dostavník Přerov o. s., TJ 
Spartak Přerov/Klub českých turistů, Opavská realitní s.r.o./Výstaviště, IMIT spol. s.r.o., 
Nadační fond Přerovského jazzového festivalu. Člen komise Petr Školoud vznesl připomínku, 
proč byl do seznamu přímých podpor v oblasti kultury zahrnut i Klub českých turistů, když se 
jedná o tělovýchovnou – nikoliv kulturní - organizaci. Organizační pracovník komise Zdeněk 
Daněk vysvětlil, že Klub českých turistů bude v příštím roce slavit sté výročí svého založení a 
připravuje vzpomínkovou brožuru – proto se KČT letos přihlásil o finanční podporu v oblasti 
kultury. Předseda komise Ivo Kropáč doplnil, že Klub českých turistů nežádá pro rok 2012 o 
přímou podporu v oblasti sportu - jen kultury. Zároveň zdůraznil, že by mělo platit toto 
pravidlo: Organizace, které žádají o přímou podporu v oblasti kultury, by už neměly žádat 
město o granty. Zároveň  vyjádřil znepokojení nad tím, že celková částka na přímé podpory je 
rok od roku nižší a obává se, aby tendence snižování objemu těchto finančních prostředků 
nebyla v dalších letech ještě výraznější. 

 

4. Různé 

� V rámci různého informoval Zdeněk Daněk o oslavách 17. listopadu v Přerově a vyzval 
přítomné členy komise, aby se oslav Dne boje za svobodu a demokracii také účastnili. 
Připomněl, že všichni dostali pozvánky na vzpomínkový akt, který se koná ve čtvrtek 17. 
listopadu od 18 hodin na náměstí TGM.  
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� Předseda Ivo Kropáč požádal organizačního pracovníka komise, aby zjistil, s jakým objemem 
finančních prostředků pracovala v letošním roce „Oslavová komise pro 755 let Přerova“. 

 

5. Závěr 

Předseda poděkoval přítomným členům komise za jejich účast na jednání. 

 

 

 

Příští jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu Rady města Přerova se uskuteční 
dne 5. 12. 2011 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Rady města v budově na nám. 

TGM 1. 

 

V Přerově dne 10. 11. 2011 

Bc. Ivo Kropáč v.r. 
předseda komise 


