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Zápis č. 4 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu

Rady města Přerova ze dne 14. dubna 2015

Přítomni: Nepřítomni:

Marta Jandová – předsedkyně

Pavel Čada Omluveni:

Bohuslav Přidal Rudolf Neuls

Jakub Navařík Otakar Bujnoch

Zdeněk Hilbert

Radim Himmler

Zuzana Nováková

Pavla Roubalíková – org. pracovnice

Miroslava Švástová (MMPr) – host

Josef Březina (MMPr) – host

Tomáš Navrátil (náměstek primátora) - host

Program:

1) Zahájení

2) Koncepce památkové péče, památky jako turistický cíl

3) Kompetence v oblasti kultury v Přerově

4) Různé

5) 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 přítomné hosty vedoucí oddělení ochrany životního prostředí a 

pam. péče Miroslavu Švástovou a Josefa Březinu, pracovníka tohoto oddělení. Dále přivítala 

náměstka primátora Tomáše Navrátila.
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Ad2)

M. Švástová seznámila přítomné s náplní práce oddělení. To má v gesci státní památkovou 

péči, vydávají rozhodnutí a závazná stanoviska. Do působnosti oddělení spadá celkem 60 

obcí.

Je vypracován Program regenerace MPZ, který řeší opravy Městského domu, domu č. 8 na 

nám. T. G. Masaryka, park Michalov a zámek.

J. Březina seznámil přítomné s problematikou výměny oken v Městském domě, informoval o 

současném stavu a plánech oprav.

Usnesení: 

Komise pro cestovní ruch a kulturu doporučuje Radě města realizovat pilotní výměnu 

jednoho kusu okna každého podlaží Městského domu v Přerově ve spolupráci se zástupci 

památkové péče včetně získání otevřené licence na využité výrobní dokumentace těchto 

oken.

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

M. Švástová představila novou naučnou stezku „Po stopách války 1866“, která bude 

navazovat na naučnou stezku v Tovačově. Součástí budou 4 naučné tabule v Přerově a okolí.

M. Švástová dále členy komise informovala o lokalitě Na Marku, která byla uznána kulturní 

památkou. Přiblížila možnosti vytvoření památníku v této lokalitě. 

Ad3)

Za přítomnosti náměstka primátora T. Navrátila proběhla rozsáhlá diskuze o kompetencích 

v oblasti kultury, cestovního ruchu a propagace ve městě Přerově. Současná situace není 

zcela jasná. Přítomní členové komise se shodli, že je nutné vytvoření oddělení kultury, 

cestovního ruchu a propagace, jak již předeslali v Rámcovém programu komise na období 

2014 - 2018.

Členové komise se dohodli, že do pátku 24. dubna zašlou org. pracovnici P. Roubalíkové své 

návrhy na náplň nového oddělení. 

Předsedkyně komise M. Jandová seznámí tajemníka magistrátu Mgr. Petra Mlčocha 

s názorem komise na nové oddělení kultury, cestovního ruchu a propagace a pozve ho na 

příští jednání.

Usnesení:

Komise pro cestovní ruch a kulturu předkládá Radě města zabývat se zřízením 

marketingově zaměřeného oddělení pro oblast kultury a cestovního ruchu.

Výsledek hlasování: Pro/7 Proti/- Zdržel se/-
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Ad4)

M. Jandová seznámila přítomné se záměrem zařazení komentovaných prohlídek města 

Přerova do stálé nabídky Městského informačního centra. V měsíci dubnu se uskutečnila 

první prohlídka. V nabídce by mělo být několik tematicky zaměřených okruhů prohlídek.

R. Himmler přislíbil spolupráci Muzea Komenského v Přerově s KIS při vytváření 

prohlídkových okruhů.

Komise se seznámila s výsledky vyúčtování Městské plesu a s výhradami bere předložené 

vyúčtování na vědomí.

J. Navařík informoval členy komise o opravách Kulturního domu ve Vinarech.

Předsedkyně poděkovala všem členům za jejich účast na jednání komise.

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 12. května 2015 v 16.30 hodin v salonku 

Městského domu, Kratochvílova 1, Přerov. 

V Přerově dne 21. dubna 2015

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

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

         org. pracovnice             předsedkyně komise 


