
Zápis č. 3 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu

Rady města Přerova ze dne 10. března 2015

Přítomni: Nepřítomni:

Marta Jandová – předsedkyně

Pavel Čada Omluveni:

Bohuslav Přidal Rudolf Neuls

Otakar Bujnoch Zuzana Nováková

Jakub Navařík

Zdeněk Hilbert

Radim Himmler

Pavla Roubalíková – org. pracovnice

Daniela Novotná - host

Program:

1) Zahájení

2) Grantový program pro rok 2015

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 představila vedoucí Kanceláře primátora Danielu Novotnou, která byla na 

jednání komise přizvána kvůli případným dotazům při rozdělování finanční podpory v oblasti 

kultury.

Ad2)

Členové komise obdrželi týden před jednáním komise v elektronické podobě podklady pro 

projednání. Dále byli informováni, že celková částka pro rozdělení grantů v oblasti kultury na 

rok 2015 činí 1 105.000 Kč.

Z. Hilbert připomenul přítomným členů zásady rozdělování grantů pro oblast kultury.



D. Novotná upřesnila informace k jednotlivým subjektům žádajícím o finanční podporu. Dále 

členy komise seznámila s pravděpodobnými zásadními změnami při schvalování grantů v roce 

2016.

Po obsáhlé diskuzi k jednotlivým žádostem byly přiděleny částky s výsledkem, který je uveden 

v tabulce „Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu 

pro rok 2015“.

Členové komise hlasovali o navrženém rozdělení finanční podpory.

Výsledek hlasování: Pro/6 Proti/- Zdržel se/1

Ad3)

J. Navařík požádal, aby na příštím jednání komise byly k dispozici informace (rozpočet akce, 

zisk) týkající se Městského plesu, který se uskutečnil dne 21. 2. 2015 v Městském domě.

Ad4)

Předsedkyně poděkovala všem členům za jejich účast na jednání komise.

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 14. dubna 2015 v 16.30 hodin v salonku 

Městského domu, Kratochvílova 1, Přerov. 

V Přerově dne 11. března 2015

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

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

         org. pracovnice             předsedkyně komise 


