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Zápis č. 7 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu

Rady města Přerova ze dne 23. června 2015

Přítomni: Nepřítomni:

Zdeněk Hilbert

Pavel Čada Omluveni:

Bohuslav Přidal Radim Himmler

Jakub Navařík Rudolf Neuls

Otakar Bujnoch Marta Jandová – předsedkyně

Zuzana Nováková

Pavla Roubalíková – org. pracovnice

Daniela Novotná (vedoucí Kanceláře primátora, MMPr) – host

Tomáš Navrátil (náměstek primátora) - omluven

Program:

1. Zahájení

2. Grantový program na podporu kultury na rok 2016 – bodový systém hodnocení 

žádostí o grant

3. Jednotný vizuální styl města - rozsah grafického manuálu

4. Různé

5. Závěr

Ad1) 

Předsedkyně komise Marta Jandová z důvodu nepřítomnosti na jednání pověřila vedením 

jednání Bohuslava Přidala. Ten jednání zahájil, konstatoval, že komise byla včas a řádně 

svolána, je usnášeníschopná a přivítal přítomné členy komise a pozvaného hosta.

Ad2)

D. Novotná seznámila členy komise s hodnotícím systémem grantů, který byl po jednání s J. 

Navaříkem doplněn. Členové komise dodatečně e-mailem od J. Navaříka obdrží návrh 

možného výpočtu výše přidělení částky.

Z. Hilbert přidal doplňující poznámky k navrženému hodnotícímu systému:
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- více vyspecifikovat u žádosti na akci, že se jedná nejen o akci, kterou žadatel sám organizuje, 

ale také o akci, které se žadatel účastní

- omezit maximální počet žádostí o grant na celkem 3 od jednoho žadatele

D. Novotná uvedla, že hodnotící systém bude ještě po doplnění návrhů komise na magistrátu 

dopracován. 

Členové komise hlasovali o navrženém bodovacím systému.

Výsledek hlasování: Pro/5 Proti/1 Zdržel se/-

Ad3)

Na žádost J. Navaříka byl do jednání zahrnut bod programu týkající se jednotného vizuálního

stylu města Přerova. Členové komise obdrželi podklady k rozsahu grafického materiálu. K této 

problematice již zasedala pracovní skupina, která stanovila požadavky na rozsah grafického 

manuálu. 

J. Navařík je členem pracovní skupiny a informoval přítomné, že v měsíci září bude vyhlášena 

soutěž. 

Ad4)

Ing. Novotná seznámila členy komise s návrhem hodového programu a také s připravovaným 

vánočním programem. Oba návrhy zašle členům komise na vědomí.

Navržené termíny jednání komise v 2. pololetí 2015:

- 8. září 2015

- 13. října 2015

- 10. listopadu 2015

- 8. prosince 2015

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 8. září 2015 v 16.30 hodin. Místo konání bude 

upřesněno.

Ad5) 

Předseda poděkoval všem členům za jejich účast na jednání komise.

V Přerově dne 29. června 2015

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

       Pavla Roubalíková v. r.      Bohuslav Přidal v. r.

         org. pracovnice            pověřený předsedkyní komise M. Jandovou


