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Zápis č. 6 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu

Rady města Přerova ze dne 9. června 2015

Přítomni: Nepřítomni:

Marta Jandová – předsedkyně Zdeněk Hilbert

Pavel Čada

Bohuslav Přidal (omluven, příchod v 17.00 hod.)

Jakub Navařík Omluveni:

Radim Himmler Zuzana Nováková

Rudolf Neuls

Otakar Bujnoch

Pavla Roubalíková – org. pracovnice

Yvona Machalová (odd. ochrany ŽP a památkové péče) - host

Josef Březina (odd. ochrany ŽP a památkové péče) - host

Daniela Novotná (vedoucí Kanceláře primátora, MMPr) – host

Petr Mlčoch (tajemník, MMPr) – host

Tomáš Navrátil (náměstek primátora) - host

Program:

1. Zahájení

2. Projednání žádostí o poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově 

významných staveb

3. Pokračování řešení činnosti oddělení kultury, propagace a cestovního ruchu 

Magistrátu města Přerova; Grantový program

4. Různé

5. Závěr



2

Ad1) 

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

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

hosty.

Ad2)

Komise obdržela společně s pozvánkou podklady k žádostem o poskytnutí dotace na obnovu 

exteriéru památkově významných staveb. P. Březina ve zkratce představil obě žádosti. Po 

krátké diskuzi proběhlo hlasování. Přítomno bylo celkem 6 členů komise (omluvena 

nepřítomnost B. Přidala). Komise se shodla, aby byly obě žádosti podpořeny nevyšší možnou 

částkou, tzn. 50.000 Kč.

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

Y. Machalová uvedla, že v tomto roce je k dispozici na dotace na obnovu exteriéru celkem 

150.000 Kč. Vzhledem k tomu, že se v řádném termínu (do konce dubna 2015) přihlásili 

pouze 2 žadatelé o dotaci a každému byla schválena maximální možná výše dotace, tzn. 

50.000 Kč, v rozpočtu zbývá 50.000 Kč. 

J. Navařík navrhl, aby byla podána výzva k podání žádosti ještě jednou v tomto roce. 

Y. Machalová sdělila, že dle zásad pro poskytování dotací schválené Zastupitelstvem je možné 

o dotaci požádat pouze do 30. dubna 2015. 

D. Novotná navrhla, že by Oddělení ochrany ŽP a pam. péče mohlo požádat Odbor 

ekonomiky o přesun zbylých finančních prostředků do příštího roku.

Zápis a usnesení o návrhu výše jednotlivých dotací tvoří přílohu zápisu z jednání Komise pro 

cestovní ruch a kulturu.

Ad3)

Členové komise obdrželi návrh na bodovací systém hodnocení žádostí o grant v oblasti 

kultury vypracovaní Kanceláří primátora, který bude nutné od příštího roku nastavit a 

používat.

D. Novotná bodovací systém představila a požádala členy komise o připomínky. K porovnání 

zároveň představila hodnotící systém pro žádosti o grant na podporu volného času, který 

vypracoval Odbor školství. Uvedla, že pravděpodobně nebude nutné, aby hodnotící systém 

grantů ve všech oblastech (kultura, sport, volný čas atd.) měl stejnou podobu. Hodnocení 

(bodovací systém) je nutné vytvořit, aby bylo možné odůvodnit, nepřidělení finančních 

prostředků dané žádosti, což bude od příštího roku povinné žadatelům dělit. 
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T. Navrátil uvedl, že by bylo vhodné, aby nový hodnotící systém grantových záměrů byl 

předložen zastupitelům ke schválení na červencovém zasedání. Dále uvedl, že v příštím roce 

už nebude možné udělovat přímé podpory.

J. Navařík sdělil, že bodovací systém je nutné ještě dopracovat a zkušebně použít na 

hodnocení žádostí o grant z letošního roku, aby bylo jasné, zda je systém správně nastaven. 

Po diskuzi bylo dohodnuto, že J. Navařík na společné schůzce s D. Novotnou dopracují návrhy 

a připomínky členů komise a výsledný hodnotící systém členům komise zašlou.

Komise CR a kultury bude o upraveném hodnotícím systému jednat v úterý 23. června 2015.

D. Novotná a P. Mlčoch představili podklady k diskusi k předloženému návrhu kompetencí a 

pracovní náplně plánovaného Oddělení marketingu, kultury a cestovního ruchu.  Členové 

komise obdrželi vypracovaný přehled činností, které souvisí s kulturou, cestovním ruchem a 

marketingem včetně úvazku na tyto činnosti. V současné době jsou tyto činnosti zajišťovny 

na odborech: Kancelář primátora (odd. komunikace a vnějších vztahů, odd. organizační), 

Odbor Stavebního úřadu a ŽP (odd. ochrany ŽP a památkové péče). Další aktivity zajišťuje 

také KIS. Přesunutí všech aktivit do jednoho nového oddělení by bylo složité, protože 

pracovníci zajišťují kromě aktivit společných s CR, kulturou a marketingem i další aktivity, byla 

složitá zastupitelnost atd.

D. Novotná uvedla, že z návrhů komise vyplývá, že všechny aktivity jsou v současné doby 

zajištěny, ale je požadováno posílení propagace města.

J. Navařík sdělil, že je důležité, aby  na magistrátu existoval PR specialita, který by „prodával 

město“. Sdělil, že je důležité, aby město k propagaci využívalo nové technologie a sociální sítě 

(např. facebook).

Ing. Novotná informovala, že facebook města byl už mnohokrát diskutován. Profil města by 

zde neměl být pouze statický, ale při povolení diskuze narážíme na nutnost zajištění 24 

hodinové správy profilu města, aby zde nebyly zveřejňovány nevhodné komentáře atd., což 

v současné době není možné zajistit.

Po diskuzi bylo schváleno, že členové komise navrhnou (v odrážkách) konkrétní 

příklady/návrhy, na co konkrétně by měla být náplň práce požadovaného marketingového 

odborníka zaměřena. Tyto podklady předloží D. Novotné a P. Mlčochovi na jednání komise 

v září 2015.   

Ad4)

P. Čada ze zkušenosti ze zahraničí navrhl používání aplikace do mobilního telefonu a 

navigačním systémem ve městě pro turisty.
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J. Navařík uvedl příklad Průvodce Libereckého kraje.

R. Himmler sdělil, že by bylo vhodné upravit a sjednotit navigační systém (směrové ukazatele) 

po městě. V současné době je několik typů (barev) a v některých případech směrové 

ukazatele chybí.

Ing. Novotná sdělila, že tato záležitost byla částečně řešena na 7. zasedání zastupitelstva. 

Sjednocení orientačního systému je v plánu Jednotného vizuálního systému města, který řeší 

v současné době k tomuto účelu vytvořená pracovní skupina.

Předsedkyně poděkovala všem členům za jejich účast na jednání komise.

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 23. června 2015 v 16.30 hodin v salonku 

Městského domu, Kratochvílova 1, Přerov. 

Ad5) 

Předsedkyně poděkovala všem členům za jejich účast na jednání komise.

V Přerově dne 11. června 2015

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

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

         org. pracovnice            předsedkyně komise 


