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Zápis č. 10 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu

Rady města Přerova ze dne 10. listopadu 2015

Přítomni: Omluveni:

Zdeněk Hilbert Radim Himmler

Bohuslav Přidal Jakub Navařík

Otakar Bujnoch

Zuzana Nováková Nepřítomni:

Pavel Čada

Rudolf Neuls

Marta Jandová – předsedkyně

Pavla Roubalíková – org. pracovnice

Hosté:

Daniela Novotná (vedoucí Kanceláře primátora)

Jaroslav Macíček (ředitel Kulturních informačních služeb)

Yvona Machalová (odd. ochrany ŽP a památkové péče)

Josef Březina (odd. ochrany ŽP a památkové péče)

Tomáš Navrátil (náměstek primátora) - omluven

Program:

1. Zahájení

2. Program regenerace MPZ

3. Prodejní stánky na náměstí T. G. Masaryka

4. Provoz Kina Hvězda v dalším období

5. Různé

6. Závěr
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Ad1.

Předsedkyně komise Marta Jandová přivítala přítomné členy komise a pozvané hosty. Poté 

zahájila jednání.

Ad2.

Y. Machalová informovala členy komise o změnách v kritériích pro hodnocení žádostí o dotaci 

na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města pro rok 2016.

J. Březina seznámil členy komise s žádostí města Přerova na Ministerstvo kultury v Programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Po 

vyhodnocení žádosti o dotaci budou členové komise v lednu příštího roku seznámeni 

s výsledkem. Členové komise byli seznámeni s plánem oprav maleb na přerovském zámku.

Usnesení:

Komise pro cestovní ruch a kulturu doporučuje Radě města ke schválení podmínky pro 

poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města pro 

rok 2016. 

Členové komise hlasovali o navrženém usnesení.

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

Ad3.

M. Jandová informovala, že minulý týden proběhlo na Technických službách otevírání obálek 

s nabídkami na provozování prodejních stánků na nám. T. G. Masaryka během vánočních 

svátků. Prodejci pro tuto sezónu jsou vybráni.

D. Novotná uvedla, že v lednu příštího roku bude svolána schůzka zástupců města, 

Technických služeb a Kulturních a informačních služeb, kde bude řešena problematika 

prodejních stánků v roce 2016.

Z. Hilbert sdělil, že by při přípravě kritérií pro výběrové řízení v příštím roce neměl být

sortiment v prodejních stáncích omezen předem stanovených počtem stánků s občerstvením 

a tematickým zbožím. Peníze z pronájmu stánků by měly jít zpět do vánočního programu, 

který by mohl být bohatší. Technické služby by měly být pouze servisní organizací. Z Hilbert je 

ochoten se přípravných jednání týkajících se prodejních stánků zúčastnit.

Po lednovém jednání zástupců výše zmiňovaných organizací bude Komise informována o 

výsledku.

M. Jandová uvedla, že by bylo vhodné zvážit zkrácení prodeje sortimentu tematického zboží –

např. střídání různých prodejců po 7 nebo 14 dnech. Pro některé prodejce není výhodná 
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účast celý měsíc z důvodu nasycení trhu a následného poklesu prodeje. Také by to přineslo 

větší pestrost tohoto sortimentu.

Ad4.

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. 

D. Novotná uvedla, že společně s ředitelem KIS J. Macíčkem vypracovali variantu provozu 

Kina Hvězda KISem. V současné době je v přípravě materiál do Rady města na provoz Kina 

Hvězda. 

M. Jandová zjistí u náměstka P. Košutka podrobnější informace o připravovaném materiálu.

Ad5.

B. Přidal měl dotaz na úkol z Rady města, dle kterého má Komise CR společně s Kanceláří 

primátora vypracovat návrh zásad pro udělování čestného občanství města Přerova.

D. Novotná sdělila, že Kancelář primátora připraví tezi zásad k připomínkování Komisi.

Dále D. Novotná informovala o připravovaném vyhodnocování žádostí z dotačního programu 

v oblasti kultury. Dotace v oblasti kultury budou rozdělovány na příštím jednání Komise CR a 

kultury.

M. Jandová uvedla, že podklady k dotacím (projekty) budou stejně jako loni Komisi CR zaslány 

v předstihu k nastudování.

Všem členům komise bude zaslán plán oslav 760 let.

Ad6.

Předsedkyně poděkovala všem za účast na jednání komise.

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 1. prosince 2015 v 15.00 hodin v salonku 

restaurace Městského domu.

V Přerově dne 18. listopadu 2015

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

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

         org. pracovnice           předsedkyně komise


