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Zápis č. 13 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu

Rady města Přerova ze dne 9. února 2016

Přítomni: Omluveni:

Marta Jandová - předsedkyně Pavla Roubalíková – org. pracovnice

Pavel Čada

Otakar Bujnoch Nepřítomni:

Zuzana Nováková

Jana Kosturová

Jakub Navařík

Rudolf Neuls

Zdeněk Hilbert

Bohuslav Přidal

Ivana Veselá – zástup org. pracovnice

Hosté:  

Program:

1. Zahájení

2. Udělování čestného občanství

3. Jednotný vizuální styl – informace o 1. kole soutěže

4. Různé

5. Závěr
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Ad1.

Předsedkyně Marta Jandová přivítala přítomné členy komise. Zároveň představila novou 

členku komise Janu Kosturovou. Poté zahájila jednání.

Ad2.

Po obsáhlé diskuzi ohledně udělování čestného občanství se komise dohodla na tom, že Cena 

města Přerova je dostačující ocenění. 

Usnesení:

Komise pro cestovní ruch a kulturu nedoporučuje zřídit institut čestného občanství 

a doporučuje pokračovat v udělení Ceny města Přerova, která toto nahrazuje.  

Členové komise hlasovali o navrženém usnesení.

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

Ad3.

Do soutěže o jednotný vizuální styl přišlo 197 přihlášek. Odborná komise 5 z nich navrhla 

radě města k postoupení do dalšího kola. Rada města dne 4. 2. 2016 se po projednání 

neusnesla vzít na vědomí hodnocení odborné poroty. O této soutěži se bude jednat na 

některém z dalších jednání rady.  

J. Navařík navrhl, aby na příští jednání komise bylo těchto pět návrhů zapůjčeno k nahlédnutí 

a komise by pak mohla radě navrhnout doporučení v této problematice.

Ad4.

Někteří členové komise vyjádřili svoji nespokojenost s tím, že v souvislosti se 760. výročím 

povýšení Přerova na město nebyli seznámeni s akcemi, které se u této příležitosti plánují.   

Žádají, aby od pracovní skupiny oslav dostávali přehled plánovaných akcí. Předsedkyně zašle 

členům komise aktualizovaný přehled mailem a bude pravidelně informovat buď osobně, 

nebo přizváním dalšího člena na jednání komise.

Členové komise navrhují:

- aby ze strany města byla věnována větší pozornost letošnímu výročí 

a např. v Přerovských listech a na webových stránkách byla zavedena rubrika 760 let města 

Přerova a byly zde uváděny jednotlivé akce vztahující se k tomuto výročí. Navrhují, ať vznikne 
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oficiální logo oslav, které bude používáno při propagaci akcí. Stanovit zásady jednotné 

propagace pro zapojené organizace.

- vytisknout propagační materiály s celoročním programem oslav, upoutávka na náměstí 

TGM, u nádraží, na vjezdech do města (neon, banner, speciální áčka s logem před 

Infocentrem a radnicí, plakáty na nejbližší akce apod.). Propagace akcí v rámce kraje, tiskové 

zprávy…

- oslovení místních spolků a organizací s návrhem možnosti zapojení se do oslav, ať sami 

definují, co nabízejí, co požadují.

Dále členové požadují zasílání předloh pro jednání několik dní předem, aby měli čas si 

předlohy nastudovat, případně hledat nějaké srovnání. Také by materiály uvítali 

v propracovanější podobě.

Před projednáváním problematiky v Radě města, která spadá do náplně komise, apelují na 

včasném předkládání těchto témat v komisi, ještě před rozhodnutím radních. Jinak funkce 

komise, jako poradního orgánu, ztrácí smysl.

Členové komise se na příštím jednání opět chtějí vrátit k některým návrhům, které projednali 

na začátku minulého roku, např. ohledně toho, aby město mělo specialistu na marketing 

z důvodu větší propagace kulturních akcí v Přerově. J. Navařík uvedl, že kulturní akce 

v Přerově jsou, ale lidé o nich nevědí.    

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 1. března 2016 v 16.30 hodin v salonku restaurace 

Městského domu.

Ad5.

Předsedkyně poděkovala všem za účast na jednání komise.

V Přerově dne 16. února 2016

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

       Ivana Veselá v. r.              Marta Jandová v. r.

zástup org. pracovnice           předsedkyně komise


