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Zápis č. 5 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu

Rady města Přerova ze dne 12. května 2015

Přítomni: Nepřítomni:

Marta Jandová – předsedkyně

Pavel Čada Omluveni:

Bohuslav Přidal

Jakub Navařík

Zdeněk Hilbert

Radim Himmler

Zuzana Nováková

Rudolf Neuls

Otakar Bujnoch

Pavla Roubalíková – org. pracovnice

Daniela Novotná (vedoucí Kanceláře primátora, MMPr) – host

Petr Mlčoch (tajemník, MMPr) – host

Program:

1. Zahájení

2. Činnost oddělení kultury, propagace a cestovního ruchu Magistrátu města Přerova

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 přítomné hosty vedoucí Kanceláře primátora Danielu Novotnou 

a tajemníka přerovského magistrátu Petra Mlčocha.
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Ad2)

P. Mlčoch informoval členy komise, že Rady města projednala podnět komise o vytvoření 

oddělení pro oblast kultury a cestovního ruchu. Rada města uložila tajemníkovi zabývat se 

navrženými doporučeními v termínu do 30. června 2015.

M. Jandová předeslala, že problém chybějícího oddělení řeší komise od svého prvního 

jednání. Po zjištění současné situace konstatovala, že problematika kultury a cestovního 

ruchu je soustředěna na Kanceláři primátora – odd. organizační a odd. komunikace a vnějších 

vztahů. Památková péče je na Odboru stavebního úřadu a životního prostředí.

Následně proběhla diskuze.

B. Přidal - přerovský magistrát je jeden z mála úřadů, který oddělení kultury nemá

R. Neuls – část aktivit zajišťuje také organizace Kulturní a informační služby města Přerova

Z. Hilbert – činnosti jsou roztříštěné, je třeba je „centralizovat“ a zaměřit se na propagaci

města

P. Čada – oddělení kultury by mělo propagovat Přerov navenek i dovnitř

J. Navařík – k oslovení velkého počtu lidí je třeba využívat i moderní technologie a sociální 

sítě, lidé mezi sebou aktivity sdílí a informace se rychleji šíří

D. Novotná – po získání poznatků z jednání komise a návrhů náplně odd. kultury, proběhne 

následně inventura činností na magistrátu, které souvisí s kulturou a cestovním ruchem

P. Mlčoch bude členy komise informovat o výsledcích na příštím jednání.

Ad3) 

P. Mlčoch informoval přítomné o přípravách výběrového řízení na nové webové stránky 

města Přerova.

Členové komise si na příští jednání prostudují Strategii cestovního ruchu Přerovska, strategie 

je dostupná na webových stránkách města.

Ad4)

Předsedkyně poděkovala všem členům za jejich účast na jednání komise.
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Příští jednání komise se uskuteční v úterý 9. června 2015 v 16.30 hodin v salonku Městského 

domu, Kratochvílova 1, Přerov. 

V Přerově dne 14. května 2015

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

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

         org. pracovnice            předsedkyně komise 


