
Zápis č. 1 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu

Rady města Přerova ze dne 13. ledna 2015

Přítomni: Nepřítomni:

Marta Jandová – předsedkyně

Pavel Čada

Zuzana Nováková

Radim Himmler

Rudolf Neuls Omluveni:

Bohuslav Přidal

Otakar Bujnoch

Jakub Navařík

Zdeněk Hilbert

Pavla Roubalíková – org. pracovnice

Program:

1) Zahájení

2) Harmonogram zasedání komise v 1. pololetí 2015

3) Strategické dokumenty pro Přerov v oblasti kultury

4) Rámcový program činnosti Komise CR a kultury na období 2014 – 2018

5) Grantový program města Přerova

6) Různé

7) Závěr

Ad1)

Jednání komise řídila předsedkyně Marta Jandová. Jednání zahájila a přivítala přítomné členy 

komise. Poté vyzvala jednotlivé členy, aby se představili.

Ad2)

Jednání Komise bude svoláváno jedenkrát měsíčně – každé 2. úterý v měsíci v 16.30 hodin, 

případně častěji podle potřeby. Všichni členové s návrhem souhlasili.



Harmonogram zasedání komise CR a kultury v 1. pololetí roku 2015:

 10. února

 10. března

 14. dubna

 12. května

 9. června

Ad3)

Členové komise obdrželi před jednáním komise strategické dokumenty města týkající se 

kultury k nastudování:

- Jednací řád komisí Rady města Přerova

- Návrh Akčního plánu statutárního města Přerova

- Zásobník projektových záměrů

- Zásady Grantového programu na podporu kultury 2015

- Plán pro Přerov 2014 - 2018 

Následně proběhla diskuze.

B. Přidal 

- veškeré podněty vzniklé na základně naplňování strategických dokumentů musí směřovat 

na Radu města, která se jimi musí zabývat

M. Jandová shrnula kompetence komise.

Ad4)

Členové komise navrhli několik témat Rámcového programu. Prostřednictvím mailové 

komunikace budou body programu doplněny. Na příštím zasedání bude projednána konečná 

podoba Rámcového programu.

Navržené okruhy Rámcového programu:

- Zabývat se pravidly podpory kultury ve městě Přerově (granty, přímé podpory atd.)

- Organizace kompetencí v oblasti kultury na magistrátě

- Upřesnit priority města v oblasti kultury

- Propagace turistických a kulturních cílů města

- Zlepšení mediálního obrazu Přerova



Ad5)

Grantový program na rok 2015 bude vyhlášen Zastupitelstvem města Přerova dne 2. února 

2015.

R. Neuls 

- koncem roku 2015 končí výherní automaty ve městě a tím končí přísun peněz městu tedy i 

na kulturu ve městě

Z. Hilbert

- dle schváleného Plánu pro Přerov 2014 – 2018 má být rozdělování peněz v rámci grantů 

spravedlivé, což bude složité

- chybí vyprofilování města, co budeme vlastně podporovat

- investovat do místních organizátorů, podpora spolků, které prezentují město

J. Navařík

- v zásadách Grantového programu 2015 chybně uvedeno datum v bodu 14 (místo roku 2013 

opravit na 2014)

- otázka objemu peněz v grantovém programu v následujících letech

- navrhuje rozeslat uchazečům informaci o navržených částkách ještě před schvalovacím 

zasedáním zastupitelstva

M. Jandová

- od roku 2016 se bude pravděpodobně grantový program řídit novými zásadami, na jejichž 

zpracování bychom se měli také podílet. Budeme se zabývat podrobněji v nejbližších 

měsících

- přiblížila systém schvalování grantů

Ad6)

P. Čada

- mediální obraz města Přerova je špatný, je potřeba to změnit. Návštěvníci často 

překvapeni, co všechno v Přerově máme. Propagační materiály pro turisty

J. Navařík

- od roku 2015 vystoupilo město Přerov ze Sdružení cestovního ruchu – Střední Morava



R. Himmler

- dobrá zkušenost se sdružením Moravská brána

- není sjednoceno značení pro turisty ve městě

M. Jandová

- základní adresář spolků a sdružení zjistíme od pí Chmelíčkové z databáze žadatelů 

grantového programu

R. Neuls

- je zřízena pracovní skupina pro oslavy města, ve které by měl být zastoupen také člen 

Komise cestovního ruchu a kultury, aby Komise měla informace o plánovaných akcích ve 

městě

B. Přidal

- navrhuje jmenovat členem pracovní skupiny pro oslavy města člena Rady města Přerova 

Rudolfa Neulse

Všichni členové komise s návrhem na jmenování p. Rudolfa Neulse do pracovní skupiny pro 

oslavy města souhlasili.

P. Roubalíková seznámila členy komise s nominacemi na Ceny Olomouckého kraje za kulturu 

2015, které bude schvalovat Rada města. Dále předala členům komise mzdové podklady.

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 10. února 2015 v 16.30 hodin v zasedací místnosti 

Rady města, Náměstí T. G. Masaryka 1.

V Přerově dne 19. ledna 2015

…………………………………………..        …………………………………………….

       Pavla Roubalíková v. r.      Marta Jandová v. r.

         org. pracovnice             předsedkyně komise 


