
Zápis číslo 18 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu
ze dne 19. 11. 2012

Přítomni:
Ivo Kropáč                    
Ivana Kolářová
Edita Rozsívalová
Petr Školoud
Vladimír Petroš
Pavel Krákora
Jan Ponížil
Ondřej Bahounek
Jan Ponížil

Nepřítomni: 
Lukáš Zahradník (neomluven)
Pavel Krákora (neomluven)
Petr Školoud (omluven)

Hosté:
Rudolf Neuls, Pavla Roubalíková

Program:
1. Úvod
2. Informace o interaktivních aplikacích pro mobilní telefony
3. Informace o Nadaci PJF
4. Akční plán rozvoje cestovního ruchu turistické lokality Přerovsko
5. Různé

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

2. Informace o interaktivních aplikacích pro mobilní telefony
Členové komise jednali o možnostech interaktivních aplikací pro mobilní telefony. Žádají, 
aby se rada města zabývala možnostmi interaktivních aplikací pro mobilní telefony, které
umožňují prezentaci například turistických tras, zajímavostí nebo kulturních akcí. Shodli se, 
že tato služba může podpořit rozvoj cestovního ruchu. K tomuto připraví materiál do rady 
města předseda komise Ivo Kropáč společně s organizační pracovnicí Lenkou Chalupovou. 

4. Informace o Nadaci PJF
Pozvání na Komisi pro cestovní ruch a kulturu přijal ředitel Nadace Přerovského jazzového 
festivalu Rudolf Neuls. Podrobně seznámil členy s dvacetiletou historií i současností nadace, 
popsal, jak funguje, co je její náplní práce, jak je financována, co zajišťuje. Členové komise 
se zajímali o propagaci PJF, která je – dle jejich mínění – málo viditelná. Ředitel nadace 
Rudolf Neuls zmínil média, propagující festival a jeho program. Dále uvedl, že se v letošním 



roce osvědčily koncerty pro studenty, v nichž hodlá nadace pokračovat i v příštím roce, kdy se 
uskuteční jubilejní ročník jazzového festivalu. 

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
Předseda komise navrhl odvolat z funkce člena Komise pro cestovní ruch a kulturu Lukáše 
Zahradníka, který se dosud nezúčastnil žádného jednání komise od doby svého jmenování –
neúčastnil se jednání 24. 9. 2012, 22. 10. 2012, 26. 11. 2012. Z jednání se neomluvil

Další jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu se koná v pondělí 17. prosince v 15.30 
hod. v zasedací místnosti ve Smetanově ulici. 

Bc. Ivo Kropáč v.r.
předseda komise


