
Zápis č. 12
z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu
Rady města Přerova

ze dne 26. 3. 2012

Přítomni: Nepřítomni:
Bc. Ivo Kropáč Mgr. Pavel Krákora (omluven)
Ondřej Bahounek
Ivana Kolářová
Ing. arch. Vladimír Petroš
Jan Ponížil
Edita Rozsívalová
Petr Školoud 

Program:
1. Zahájení
2. Projekt Mamutov
3. Náležitosti, vyplývající z grantového programu
4. Různé
5. 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. Projekt Mamuutov
Členové komise se seznámili se projektem Mamutova, jenž by měl vyrůst v Předmostí coby 
připomínka světového naleziště „lovců mamutů“. Projekt jim byl předložen formou vytištěné 
studie, která má pracovní název „Svět lovců mamutů“. Shodli se, že je v jejich zájmu daný 
záměr podporovat, protože jeho realizace by mohla mít přímý pozitivní dopad na cestovní 
ruch ve městě. Dohodli se rovněž na tom, že by bylo žádoucí, aby pracovní skupina projektu 
Mamutov byla více iniciativní a vyvíjela větší angažovanost. Dohodli se, že na příštím jednání 
se k projektu znovu vrátí. Předseda Komise Ivo Kropáč slíbil, že všem členům Komise 
elektronicky rozešle studii Mamutova, aby mohli záměr detailněji prostudovat.   

3. Grantový program
Členové Komise se rozhodli, že by bylo vhodné zjednodušit podávání žádostí o grantový 
program. Inspirovali se na webových stránkách Olomouckého kraje, kde žadatel o grant musí 
prostudovat a vyplnit tři formuláře,  kdežto v Přerově osm formulářů. Podle členů Komise by 
nový systém pomohl jak žadatelům, tak i posuzovatelům žádostí, neboť je jednodušší a 
přehlednější. Odsouhlasili, že prostřednictvím předsedy Komise podají radním doporučení, 
aby se změnou systému zabývali. 

4. Různé
Předseda Komise doporučil, aby se na příštím jednání Komise opět vrátila ke studii 
Mamutova.



5. Závěr
Předseda Komise poděkoval všem členům Komise za jejich účast na jednání. 

Příští jednání Komise se uskuteční dne 23. 4. 2012 od 15.30 hod. v zasedací místnosti
Rady města v budově na nám. TGM 1.

V Přerově dne 29. 3. 2012

Bc. Ivo Kropáč v.r.
předseda komise




