
Zápis č. 11 
z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu 
Rady města Přerova 
 
ze dne 27. 2. 2012 
 
Přítomni: 
Bc. Ivo Kropáč 
Ondřej Bahounek 
Ivana Kolářová 
Mgr. Pavel Krákora 
Ing. Jan Pavlíček 
Ing. arch. Vladimír Petroš 
Jan Ponížil 
Edita Rozsívalová 
Petr Školoud  
 
Program: 
1. Zahájení 
2. Projednání žádostí o grant v oblasti kultury na rok 2012 
3. Různé 
4. Závěr 
 
Zápis: 
1. Zahájení 
Jednání bylo zahájeno konstatováním předsedy, že Komise byla řádně a včas svolána a je 
usnášeníschopná. Přítomní členové odsouhlasili navržený program. 
 
2. Projednání žádostí o grant v oblasti kultury na rok 2012 
Organizační pracovník rozeslal všem členům Komise elektronickou formou poklady pro 
projednání. Celková částka pro rozdělení grantů v oblasti kultury na rok 2012 činí 360 000 Kč 
(v loňském roce činila 400 000 Kč). 
Byly projednány a přiděleny částky s výsledkem, který je uvedený v tabulce „P řehled 
požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 2012, 
Oblast KULTURA“. Tabulka tvoří nedílnou součást tohoto zápisu. S rozdělením finančních 
částek souhlasili všichni členové Komise. 
Členové Komise se usnesli, že vyřadí ze žádostí o grant Konfederaci politických vězňů České 
republiky, která jako jediná nedodala projekt, jenž je povinnou součástí žádostí. Zároveň 
upozornili, že by bylo v příštích letech vhodnější, aby popis projektu byl nedílnou součástí 
žádosti (formuláře), tedy nikoliv jen samostatným dokumentem, který dle svých možností a 
libovolnou formou zpracovává žadatel. Komise při rozdělování finančních prostředků 
deklarovala, že prioritu mají čistě kulturní záležitosti, tedy nikoliv sportovní akce, nebo 
například vydávání knižních publikací, oprava budov kulturních zařízení atd.  
Členové Komise se rozhodli nepodpořit formou grantu tyto organizace a jejich projekty. 
 
Vojenské sdružení rehabilitovaných. Stanovisko Komise: Členové komise doporučili 
financování prostřednictvím rozpočtu Rady města. Zastávali názor, že v oblasti kultury 
preferují konkrétní kulturní akce a aktivity uchazečů, nikoliv jen příspěvek na činnost (tu by 
měly především pokrývat členské příspěvky). V případě, že by subjekt žádal o grant například 



na jejich společenské setkání s kulturním programem či jinou událost, je komise připravena o 
této možnosti jednat. 
Konfederace politických vězňů.  Stanovisko Komise: Vzhledem k tomu, že Konfederace 
politických vězňů nedodala projekt, byla tato žádost vyřazena z posuzování.   
Motor Expert. Stanovisko Komise: Komise nedoporučila podpořit formou grantu Slavnostní 
vyhlášení ceny Ď Olomouckého kraje – a to s odvoláním, že se jedná o akci, která by měla 
mít ambice získat podporu Olomouckého kraje. Komise doporučila pro Motor Export grant ve 
výši 10 000 Kč na Rockový Helfštýn.  
Český svaz, Okresní organizace chovatelů. Stanovisko Komise: Vzhledem k tomu, že se 
nejedná o kulturní akci, rozhodla se Komise žádost o grant nepodpořit.  
Moravskoslezský svaz Vojenských táborů nucených prací. Stanovisko Komise: Členové 
komise doporučili financování prostřednictvím rozpočtu Rady města. Zastávali názor, že v 
oblasti kultury preferují konkrétní kulturní akce a aktivity uchazečů, nikoliv jen příspěvek na 
činnost (tu by měly především pokrývat členské příspěvky). V případě, že by subjekt žádal o 
grant například na jejich společenské setkání s kulturním programem či jinou událost, je 
komise připravena o této možnosti jednat. 
Folklorní soubor Haná Přerov. Stanovisko Komise: Komise  se rozhodla nepodpořit akci: 
Audio a textová podpora lidových tradic regionu Haná. Folklorní soubor Haná získal od 
Komise návrh na grant ve výši 12 000 Kč na celkovou činnost, který může využít ve prospěch 
více kulturních akcí.   
Mapaj o.s. Stanovisko Komise: Komise nedoporučila poskytnutí grantů na dvě akce – 
Mikuláš a Hudební přivítání jara. Společnost Mapaj ve své žádosti dostatečně 
nespecifikovala, na co přesně budou finance použity a nedodala ani popis uvedených akcí. 
Komise navrhla grant pouze na akci Pomněnkový den 2012 – a to ve výši 3 000 Kč . 
Muzeum Komenského Přerov. Stanovisko Komise: Komise se s ohledem na svoje výše 
uvedené rozhodnutí rozhodla nepodpořit tyto tři akce: Vydání publikace Perly Muzea 
Komenského, Vydání publikace Umění z času lovců, Vydání propagačních materiálů. Komise 
podpořila  návrhem na grant tyto akce Muzea Komenského: Zahradní slavnost – Přerov 2012 
(navržená částka 15 000 Kč), Přednáškový cyklus Pernštejnský Přerov (navržený grant ve 
výši 10 000 Kč).   
Střední škola zemědělská. Stanovisko Komise: Podle členů Komise se jedná spíše o 
sportovní akci, proto se rozhodli nepodpořit akci přidělením financí z grantového programu.   
Tělocvičná jednota Sokol Přerov. Stanovisko Komise: Komise nedoporučila čerpání grantu 
na opravu budovy Sokola – a to vzhledem k výše uvedenému rozhodnutí nepodporovat tímto 
způsobem opravy nemovitostí, ale prioritně kulturní akce. Sokol Přerov získal podporu 
Komise na grant ve výši 20 000 Kč na 10. loutkářské letnice.  
 
3. Různé  
Předseda Komise doporučil, aby se Komise na příštím jednání zabývala studií Mamutova.  
 
4. Závěr  
Předseda Komise poděkoval všem členům Komise za jejich účast na jednání.  
 
Příští jednání Komise se uskuteční dne 26. 3. 2012 od 15.30 hod. v zasedací místnosti 
Rady města v budově na nám. TGM 1. 
 
V Přerově dne 2. 3. 2012 
 
Bc. Ivo Kropáč v.r. 
předseda komise 


