
Zápis č. 12 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu 

Rady města Přerova ze dne 14. 1. 2016 

 

 

      

Přítomni:                                                                                                        

Marta Jandová – předsedkyně                           

Zuzana Nováková                                                                               

Otakar Bujnoch                                                                                                                                                                                                     

Jakub Navařík  

 

Omluveni:   

Zdeněk Hilbert 

Pavel Čada 

Rudolf Neuls    

Bohuslav Přidal 

Jana Kosturová 

Pavla Roubalíková, org.pracovnice                                                                                                               

                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Hosté:                        

Pavel Košutek   

Jana Hrubá          

Program: 

1) Zahájení 

2) Provoz kina Hvězda v dalším období 

3) Udělování čestného občanství - návrh 

4) Různé 

5) Závěr 

 

 

 



 

Ad1) 

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

byla včas a řádně svolána, ale vzhledem k omluveným členům, není tentokrát usnášení- 

schopná. Dále přivítala přítomné hosty komise.  

 

Ad2) 

Náměstek primátora P. Košutek podrobněji vysvětlil možnosti dalšího provozování Kina 

Hvězda od podzimu roku 2016, kdy končí nájemní smlouva se stávajícím nájemcem. Vysvětlil, 

proč není možné prodloužení stávající smlouvy (neodpovídá současné legislativě). Pokud 

dojde k rozhodnutí, že bude „město“ provozovat kino samostatně, nabízí se možnost přes 

současné přísp. organizace (KIS, knihovna), nebo zřízením nové příspěvkové organizace. 

Paní Hrubá doplnila, že je nutné vypracovat ekonomickou rozvahu a na jejím základě 

posoudit jednotlivé varianty. 

Následně proběhla diskuse nad jednotlivými variantami, nad možnostmi rozvoje a dalšího 

možného využití vedlejších prostor kina, včetně rozvoje lokality s otevřením nových 

obchodních prostor v bývalém Prioru. 

Komise nehlasovala o jednotlivých variantách, ale zatím se shodla na variantě, jevící se jako 

nejoptimálnější, tj. založení nové příspěvkové organizace. 

 

Ad3) 

Členové komise dostali mailem Teze k návrhu na udělování čestného občanství, ke kterým 

proběhla delší diskuse. Vzhledem k tomu, že komise nebyla usnášeníschopná, bude tento 

bod znovu předložen na dalším jednání komise. 

Během diskuse padaly následující otázky: 

- jaký je rozdíl, mezi Cenou města Přerova a oceněním udělení čestného občanství? 

- jestli udělením čestného občanství získává občan nějaká práva města? Pokud ano, tak 

jaká?(např. ve vztahu k zastupitelstvu). 

- zvážit udělování in memoriam (a v jaké lhůtě od úmrtí) 

- periodicitu by členové doporučovali nepravidelnou 

- upřesnit proces odejmutí čestného občanství 

Ad4) 

Na cenu Olomouckého kraje navrhuje O. Bujnoch – ZUŠ B. Kozánka  



a J. Navařík - p. Veřmiřovskou z Loutkového divadla Sokola Přerov. 

Předsedkyně poděkovala všem členům za jejich účast na jednání komise. 

Příští jednání komise se uskuteční 9. února 2016 v 16.30 hodin v salonku MD.  

V Přerově dne 14. ledna 2016 

 

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

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

         org. pracovnice                  předsedkyně komise  


