
Zápis číslo 25 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu
ze dne 14. 10. 2013

Přítomni:

Ivo Kropáč
Ondřej Bahounek
Pavel Krákora
Edita Rozsívalová
Petr Školoud
Ludmila Mikšová
Ivana Kolářová

Omluveni:

Lenka Chalupová – org. pracovnice

Nepřítomni:

Vladimír Petroš
Jan Ponížil

Hosté:

Miroslava Švástová - vedoucí oddělení 
životního prostředí a památkové péče 
MMPr



Program:
1. Zahájení
2. Program regenerace Městské památkové zóny Přerov
3. Rozdělení finančních prostředků vyčleněných na přímé podpory pro rok 2014
3. Různé
4. Závěr

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno konstatováním předsedy, že komise byla řádně a včas svolána a 
je usnášeníschopná. Přítomní členové odsouhlasili navržený program.

2. Program regenerace MPZ (Městské památkové zóny) Přerov

Jednání se účastnila Miroslava Švástová - vedoucí oddělení životního prostředí a 
památkové péče přerovského magistrátu. Seznámila členy komise s programem regenerace 
Městské památkové zóny, odpovídala na jejich dotazy. Uvedla, že předmětný materiál 
navrhuje čtyři aktualizace, které proběhly od roku 1992, kdy byl program zpracovaný. 
Zároveň předeslala, že všechny akce, které byly v rámci plánu regenerace naplánovány, se i 
uskutečnily. Zdůraznila nutnost zvelebovat historickou část města, která patří k turisticky 
nejatraktivnější částí Přerova. Vzpomněla, že v průběhu deseti let došlo k opravě domů, které 
byly prohlášeny za kulturní památku, opraveny byly inženýrské sítě. V současné době je 
zájem opravit kapli svatého Jiří a městské hradby. Předseda komise Ivo Kropáč navrhl, aby 
město podpořilo finanční částkou (formou spoluúčasti) opravu domů, jejichž majitelé domy 
nerekonstruují z důvodu nedostatku peněz. Konkrétně zmínil jeden z rodinných domů pod 
hradbami, kde se návštěvníkům „rozprostře“ pohled na letité a polorozpadlé „šopy“. Členové 
komise se dále zajímali o to, jak bude na Horním náměstí vypadat nové parkovaní, kolik míst 
pro automobily tu bude. Doporučují – v případě prezentování archeologických nálezů –
hospodárné nakládání s uspořenými prostředky. Podle nich by prezentace nálezů, plánovaná 
v ulici Na Marku, neměla dosáhnout ani k částce 2 miliony korun. V případě, že dojde 
k ušetření plánovaných financí, doporučují přenechat uspořené peníze pro potřeby 
sportovního vyžití. 

Členové Komise pro cestovní ruch a kulturu byli seznámeni s Programem 
regenerace MPZ a doporučili radě města schválit aktualizaci Programu regenerace 
Městské památkové zóny Přerov na léta 2014 - 2018.

Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 1

3. Rozdělení finančních prostředků vyčleněných na přímé podpory na rok 2014

Členové komise svým hlasováním rozhodovali o přímých podporách pro oblast 
kultury, které budou přiděleny jednotlivým subjektům. Byli seznámeni i s návrhem Kanceláře 
primátora. Komise pro cestovní ruch a kulturu navrhuje toto rozdělení:

Nadační fond Přerov – Cuijk – 80 000,-

TK Precheza Přerov – 100 000,-



Folklorní soubor Haná Přerov – 60 000,-

Divadlo Dostavník 25 000,-

Tělocvičná jednota Sokol Přerov (Loutkové divadlo) – 25 000,-

Imit – 0,-

Nadační fond PJF – 850 000,-

Částku 60 000 Kč doporučuje Komise pro cestovní ruch a kulturu vyčlenit na přípravu 
jednotného vizuálního stylu, nebo na přípravu in-line stezky. 

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0

4. Různé

Předseda Komise pro cestovní ruch a kulturu navrhl, aby se komise na příštím jednání 
zabývala propagačními tiskovinami města Přerova. Navrhl, aby se jednání účastnil ředitel KIS 
Jaroslav Macíček a z magistrátu Petra Schwarzová, která má na starosti marketing a 
propagaci. 

5. Závěr 

Předseda Komise poděkoval všem členům komise za jejich účast na jednání. Členové 
se dohodli, že se příští jednání uskuteční v pondělí 25. listopadu 2013. 

V Přerově dne 1. 11. 2013

Bc. Ivo Kropáč v.r.
předseda komise


