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Zápis č. 9 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu

Rady města Přerova ze dne 13. října 2015

Přítomni: Omluveni:

Zdeněk Hilbert Zuzana Nováková

Bohuslav Přidal Radim Himmler

Jakub Navařík Tomáš Navrátil (náměstek primátora)

Otakar Bujnoch Pavel Čada

Marta Jandová – předsedkyně Nepřítomni:

Pavla Roubalíková – org. pracovnice Rudolf Neuls

Hosté:

Bohumír Střelec (jednatel Technických služeb města Přerova)

Program:

1. Zahájení

2. Vánoční program, pronájem stánků

3. Provoz Kina Hvězda v dalším období

4. Různé

5. Závěr

Ad1) 

Předsedkyně komise Marta Jandová přivítala přítomné členy komise a představila pozvaného

hosta. Konstatovala, že jednání komise bylo včas a řádně svoláno. 

Ad2)

Členům komise byl zaslán vánoční program, který se bude odehrávat na náměstí T. G. 

Masaryka a také výzva k podání nabídky na pronájem prodejních stánků během vánočních 

svátků vyhlášená Technickými službami města Přerova.

M. Jandová sdělila, že jednatel TSMPr B. Střelec byl přizván na komisi, aby zodpověděl dotazy 

týkající se právě prodejních stánků.  
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B. Střelec uvedl, že bude celkem na náměstí 12 stánků, tzn. 24 prodejců. Bylo rozhodnuto, že 

celkové složení prodejních stánků na náměstí bude následující: 5 prodejců občerstvení s 

alkoholem, 3 prodejci občerstvení bez alkoholu a 16 prodejců tematického zboží.

Ze začátku roku 2015 jsou vysoutěženi 2 prodejci občerstvení s alkoholem, 2 prodejci 

občerstvení bez alkoholu a 5 prodejců tematického zboží.

Nyní probíhá soutěž na 3 stánky s prodejem občerstvení s alkoholem, 1 stánek na prodej 

občerstvení bez alkoholu a 11 stánků s prodejem tematického vánočního zboží. Výzva je již

vyhlášená, nabídky mohou být podávány do 22. října 2015. Může nastat situace, že se 

přihlásí méně prodejců tematického zboží a nebude obsazeno všech 11 stánků určených 

k prodeji vánočního zboží a na náměstí bude menší počet stánků. 

Dále B. Střelec uvedl, že by dle jeho názoru neměly v příštích letech výběr prodejců realizovat 

Technické služby, ty by zajistily pouze dodání stánků, servis a odvoz stánků. Výběrové řízení 

na nájemce stánků by mělo být v gesci Kulturních a informačních služeb města Přerova.

Z. Hilbert sdělil, že je důležité si nejdříve říci, co je cílem prodejních stánků. Cílem je dostat 

během vánočního programu na náměstí lidi a udržet je tu buď nabídkou v prodejních 

stáncích, nebo vánočním programem.

J. Navařík sdělil, že prodejní doba ve stáncích od 9 hodin dopoledne by mohla být v pracovní 

dny zkrácena. Dále si myslí, že pouze 3 prodejní stánky s nabídkou alkoholických nápojů 

budou v době koncertů na náměstí způsobovat fronty a lidé budou nespokojení. 

Z. Hilbert uvedl, že při návštěvě vánočních trhů v jiných městech jde většinou hlavně o to, aby 

se lidé dobře najedli a napili, potkali známé a celkově si setkání užili. Proto by byl pro téměř 

nulovou regulaci změření prodejních stánků. 

Problematika obsazenosti stánků a jejich zaměření při dalších oslavách města bude řešena i 

na příštím jednání komise. Na příští jednání komise bude pozvána Ing. D. Novotná za pracovní 

skupinu pro zajišťování oslav města a Mgr. J. Macíček, ředitel Kulturních a informačních 

služeb.

Ing. Střelec do příštího jednání dodá ekonomickou rozvahu zajištění prodejních stánků během 

oslav. 

Komise pro cestovní ruch a kulturu doporučuje Radě města, aby v případě nenaplněné 

kapacity prodejních stánků na pořádání vánočních trhů po ukončení výběrového řízení na 

pronájem prodejních stánků pověřila Ing. Bohumíra Střelce operativně obsadit zbývající 

stánky bez ohledu na bod č. 14 Výzvy k podání nabídky na pronájem s cílem maximálního 

využití všech stánků. 

Členové komise hlasovali o navrženém usnesení.

Výsledek hlasování: Pro/5 Proti/- Zdržel se/-
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Ad3)

Předsedkyně komise M. Jandová sdělila, že na podzim příštího roku končí nájemní smlouva 

provozovatelce Kina Hvězda. Proto je důležité již teď začít řešit možnosti provozování Kina 

Hvězda od podzimu 2016. Proběhla diskuse ohledně dalších možností provozování kina 

v souvislosti s rozvojem lokality u bývalého Prioru, finančních možností města apod.

Tato problematika bude dále diskutována na příštím jednání Komise pro CR a kulturu. 

Ad4)

O. Bujnoch informoval členy komise o průběhu a výsledcích soutěže Předzahrádka roku 2015, 

kde zasedl v soutěžní porotě.

Ad5)

Předsedkyně poděkovala všem za účast na jednání komise.

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 10. listopadu 2015 v 16.30 hodin v salonku 

restaurace Městského domu.

V Přerově dne 27. října 2015

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

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

         org. pracovnice           předsedkyně komise


