
Zápis č. 2 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu

Rady města Přerova ze dne 10. února 2015

Přítomni: Nepřítomni:

Marta Jandová – předsedkyně Zdeněk Hilbert

Pavel Čada

Zuzana Nováková

Rudolf Neuls Omluveni:

Bohuslav Přidal Radim Himmler

Otakar Bujnoch

Jakub Navařík

Pavla Roubalíková – org. pracovnice

Program:

1) Zahájení

2) Rámcový program činnosti komise na období 2014 -2018

3) Různé

4) Závěr

Ad1)

Jednání komise řídila předsedkyně Marta Jandová. Jednání zahájila, konstatovala, že komise 

byla včas a řádně svolána, je usnášeníschopná a přivítala přítomné členy komise. 

V úvodu jednání požádal předsedkyni komise o účast na jednání zastupitel města pan Marek 

Dostál. Vzhledem k tomu, že komisi nepředložil žádný svůj návrh k projednání, nemohl se dle 

Článku IV, bodu 5 jednacího řádu komisí Rady města Přerova, jednání zúčastnit. 

  Ad2)

Členové komise projednávali navržené body Rámcového programu činnosti komise na období 

2014 – 2018, který bude předložen Radě města Přerova.

Byla projednávána následující témata:

- Pravidla podpory kultury ve městě Přerově

- Organizace kompetencí v oblasti kultury na Magistrátu města Přerova

- Priority v oblasti kultury ve městě Přerově

- Propagace turistických a kulturních cílů města a zlepšení mediálního programu

Po obsáhlé diskuzi bylo o navrženém Rámcovém programu hlasováno. 

Výsledek hlasování: Pro/7 Proti/- Zdržel se/-



Ad3)

Členové komise byli osloveni s žádostí o účast člena komise v soutěžní porotě soutěží: 

PŘEROVSKÁ STAVBA ROKU 2014 a PŘEDZAHRÁDKA ROKU 2015.

Do soutěžní poroty PŘEROVSKÁ STAVBA ROKU 2014 byl navržen Jakub Navařík. 

Do soutěžní poroty PŘEDZAHRÁDKA ROKU 2015 byl navržen Otakar Bujnoch.

O navržených porotcích bylo hlasováno. 

Výsledek hlasování: Pro/7 Proti/- Zdržel se/-

M. Jandová informovala členy komise o některých bodech jednání pracovní skupiny pro 

zabezpečení oslav roku 2015, jíž je členkou a seznámila všechny s Rámcovým programem 

oslav a pietních vzpomínkových akcí v roce 2015.

M. Jandová představila členům komise návrh přerovské malířky Mgr. Anny Sypěnové,

ohledně možnosti zviditelnění historicky významného místa na Švédských šancích např. 

formou malého památníku. Členové komise návrh ohodnotili kladně a doporučili předat jej 

Radě města Přerova k projednání.

Výsledek hlasování: Pro/7 Proti/- Zdržel se/-

Na příštím jednání se bude komise zabývat rozdělováním finančních prostředků v rámci 

grantového programu pro rok 2015 v oblasti kultury. Členům komise zašle org. pracovnice 

zpracované žádosti v elektronické podobě a bude je informovat, od kdy bude možné do 

originálů žádostí nahlédnout. Členové komise budou mít možnost prostudovat si jednotlivé 

žádosti také před jednáním komise (od 16.00 hodin) v zasedací místnosti Rady města.

Ad4)

Předsedkyně poděkovala všem členům za jejich účast na jednání komise.

Komise pro cestovní ruch a kulturu doporučuje Radě města se zabývat podnětem Mgr. A. 

Sypěnové ohledně zviditelnění historického místa na Švedských šancích formou památníku 

apod. nebo jinou formou trvalé připomínky.

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

místnosti Rady města, Náměstí T. G. Masaryka 1. 

V Přerově dne 11. února 2015

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

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

         org. pracovnice             předsedkyně komise 


