
Zápis číslo 17 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu
dne 22. 10. 2012

Přítomni:
Ivo Kropáč                    
Ivana Kolářová
Petr Školoud

Nepřítomni: 
Lukáš Zahradník (neomluven)
Vladimír Petroš (neomluven)
Pavel Krákora (neomluven)
Jan Ponížil (neomluven)
Ondřej Bahounek (neomluven)
Edita Rozsívalová (neomluvena)

Hosté:
Pavla Roubalíková

Program:
1. Úvod
2. Seznámení s výsledkem „Podnětu Komise pro cestovní ruch a kulturu Rady města Přerova“
3. Akční plán rozvoje cestovního ruchu turistické lokality Přerovsko
4. Různé

1. Úvod
Předseda Komise pro cestovní ruch a kulturu Ivo Kropáč přivítal přítomné členy komise a 
zahájil jednání. Konstatoval, že komise není usnášeníschopná. 

2. Seznámení s výsledkem „Podnětu Komise pro cestovní ruch a kulturu Rady města 
Přerova“
Členové komise byli seznámeni s tím, že Rada města Přerova po projednání vzala na vědomí
doporučení Komise pro cestovní ruch a kulturu Rady města Přerova na vytvoření Cost-
Benefit analýzy (CBA) pro projekt Mamutov - se zadáním financování projektu, které se 
nebude omezovat výhradně na dotační tituly z regionálních, národních či Evropských 
programů.

3. Akční plán rozvoje cestovního ruchu turistické lokality Přerovsko
Setkání se účastnila pracovnice Kanceláře primátora Pavla Roubalíková, která má na starosti 
cestovní ruch. Bylo dohodnuto, že na příštím jednání bude pokračovat v projednávání 
naplňování Strategie cestovního ruchu.

4. Různé
Členové komise se zajímali o aktivity Nadačního fondu Přerovského jazzového festivalu. 
Předseda komise Ivo Kropáč navrhl, aby se příštího jednání komise zúčastnil předseda nadace 
– primátor města Jiří Lajtoch (případně jiný zástupce nadace), který by měl členy komise 
informovat o tom, jak nadační fond naplňuje své poslání - rozvoj a podporu kulturních akcí v 



Přerově se zaměřením na jazzové koncerty (zvláště pak významnou kulturní akci s 
dlouholetou tradicí jakou je Přerovský jazzový festival s mezinárodní účastí).
Předseda komise Ivo Kropáč rovněž uvedl, že na příští jednání zajistí konkrétnější informace 
ohledně interaktivních aplikací pro mobilní telefony, která umožňují prezentaci například 
turistických tras, zajímavostí nebo kulturních akcí.
Další jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu se koná v pondělí 19. listopadu.

Bc. Ivo Kropáč v.r.
předseda komise




