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Zápis č. 11 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu

Rady města Přerova ze dne 1. prosince 2015

Přítomni: Omluveni:

Zdeněk Hilbert Radim Himmler

Bohuslav Přidal

Otakar Bujnoch Nepřítomni:

Zuzana Nováková

Pavel Čada

Jakub Navařík

Rudolf Neuls

Marta Jandová – předsedkyně

Pavla Roubalíková – org. pracovnice

Hosté:

Daniela Novotná (vedoucí Kanceláře primátora)

Pavel Košutek (náměstek primátora)

Tomáš Navrátil (náměstek primátora) - omluven

Program:

1. Zahájení

2. Informace o provozu Kina Hvězda 

3. Řád městského parku Michalov

4. Grantový program pro rok 2016 v oblasti kultury

5. Různé

6. Závěr

Ad1.

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

zahájila jednání.
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Ad2.

Náměstek primátora P. Košutek se zúčastnil jednání komise, aby ji seznámil členy komise 

s vývojem situace týkající se provozu Kina Hvězda v roce 2016, zda bude provozován městem 

nebo soukromým provozovatelem. V současné době se připravují podklady pro posouzení 

obou variant. P. Košutek navštíví příští jednání komise a seznámí členy komise s možnostmi 

provozu Kina Hvězda.

R. Neuls uvedl, že z důvodu velmi malého zázemí v Kině Hvězda jsou omezené možnosti 

využití sálu kina i k jiným účelům.

Ad3.

Komise projednala návrh nové obecně závazné vyhlášky - řád městského parku Michalov. 

K projednání byly připraveny 2 varianty: 

1) Varianta I počítá s tím, že psi budou i nadále moci vstupovat do parku, avšak jejich majitelé 

budou muset počítat s omezeními, která se na pohyb psů v parku budou vztahovat,

2) Varianta II počítá s tím, že psi budou mít do parku zákaz vstupu.

Usnesení:

Komise pro cestovní ruch a kulturu po projednání doporučuje Radě města ke schválení nové 

obecně závazné vyhlášky – řád městského parku Michalov ve Variantě I. 

Členové komise hlasovali o navrženém usnesení.

Výsledek hlasování: Pro/8 Proti/- Zdržel se/-

Ad4.

Členové komise dostali podklady k žádostem o dotaci v oblasti kultury na rok 2016 před 

jednáním komise k nastudování. V dotačním programu na rok 2016 byla pro oblast kultury 

vyčleněna částka 2 030 000 Kč. Tento dotační program je zaměřen na finanční podporu 

kultury a je rozdělen do 4 oblastí: na činnost subjektů působících v kultuře, na pořádání 

kulturních akcí, na provoz kulturního zařízení a na vydavatelskou činnost.

V tomto dotačním programu bylo podáno celkem 55 žádostí ve 3 kategoriích. V kategorii 

ČINNOST bylo podáno 24 žádostí a byla rozdělena částka 464 000 Kč. V kategorii AKCE bylo 

podáno 26 žádostí a byla rozdělena částka 1 507 000 Kč. V kategorii PROVOZ bylo podáno 5 

žádostí a rozdělena byla částka 59 000 Kč. V kategorii vydavatelská činnost nebyla podána 

žádná žádost.

D. Novotná seznámila členy komise s průběhem hodnocení jednotlivých žádostí a 

s průběhem výpočtu výše dotace. 

Členové komise navrhli vyloučit z dotačního programu v oblasti kultury 2 žádosti 

Římskokatolické farnosti Přerov, protože tato žádost nespadá do dotačního programu.
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Usnesení:

Členové Komise cestovního ruchu a kultury se usnesli vyřadit z dotačního programu v oblasti 

kultury na rok 2016 dvě žádosti - ev. č. GKU 051/2016 a GKU 052/2016 v kategorii PROVOZ 

s odůvodněním, že se nejedná o provoz kulturních zařízení. Tyto žádosti podala 

Římskokatolická farnost Přerov na provoz kostela sv. Vavřince v Přerově a kostela sv. Marie 

Magdaleny v Přerově-Předmostí.  

Výsledek hlasování: Pro/7 Proti/- Zdržel se/1

Po obsáhlé diskuzi k jednotlivým žádostem byly přiděleny částky s výsledkem, který je uveden 

v tabulce „Přehled navržených finančních prostředků Dotačního programu v oblasti kultury 

na rok 2016“.

Členové komise hlasovali o navrženém rozdělení finanční podpory prostřednictvím 

e-mailového hlasování.

Výsledek hlasování: Pro/8 Proti/- Zdržel se/-

Ad5.

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 12. ledna 2016 v 16.30 hodin v salonku restaurace 

Městského domu.

Ad6.

Předsedkyně poděkovala všem za účast na jednání komise.

V Přerově dne 15. prosince 2015

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

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

         org. pracovnice           předsedkyně komise


