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Zápis č. 14 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu

Rady města Přerova ze dne 1. března 2016

Přítomni: Omluveni:

Marta Jandová - předsedkyně Pavel Čada

Otakar Bujnoch Rudolf Neuls

Jana Kosturová Zuzana Nováková

Jakub Navařík

Zdeněk Hilbert Nepřítomni:

Bohuslav Přidal

Pavla Roubalíková – org. pracovnice

Hosté:  

Pavel Košutek (náměstek primátora)

Tomáš Navrátil (náměstek primátora) - omluven

Josef Březina (odd. ochrany ŽP a památkové péče)

Program:

1. Zahájení

2. Provozování Kina Hvězda v dalším období

3. Program regenerace MPZ a MPR v roce 2016

4. Obecně závazná "hluková" vyhláška

5. Jednotný vizuální styl

6. Různé

7. Závěr
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Ad1.

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

komise o souhlas se změnou pořadí jednotlivých bodů programu, následovně: 

2. Program regenerace MPZ a MPR v roce 2016

3. Obecně závazná „hluková“ vyhláška

4. Provozování Kina Hvězda v dalším období

5. Jednotný vizuální styl

6. Různé

7. Závěr. 

Členové komise se změnou pořadí souhlasili. Poté předsedkyně konstatovala, že je komise 

usnášeníschopná a zahájila jednání.

Ad2.

Pracovník oddělení ochrany ŽP a památkové péče Josef Březina představil členům komise 

Program regenerace na tento rok a seznámil přítomné s možnostmi oprav v MPZ a MPR. Po 

diskuzi se členové komise shodli, že podpoří opravu havarijního stavu stropu zámecké kaple

přerovského zámku. 

Usnesení:

Komise cestovního ruchu a kultury doporučuje Radě města schválit poskytnutí příspěvku 

z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na 

rok 2016 na restaurování nástropní výmalby zámecké kaple čp. 1.

Členové komise hlasovali o navrženém usnesení.

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

Dále se komise zabývala příspěvky na obnovu památkově významných staveb. K dispozici je 

pro rok 2016 vyhrazena částka 150 000 Kč, s maximálním příspěvkem 50 000 Kč na jednu 

žádost. O příspěvek požádali 2 majitelé nemovitostí.

 Horní náměstí č. p. 29 – oprava části městských hradeb s rozpočtem 60 000 Kč

 Lékárna, Jiráskova 157/20 – výměna oken s rozpočtem akce 250 000 Kč

Po krátké diskuzi navrhli členové komise CR ruchu a kultury následující usnesení.
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Usnesení:

Komise cestovního ruchu a kultury doporučuje Radě města schválit poskytnutí dotace 

z Programu regenerace exteriérů památkové významných staveb na území města Přerova pro 

rok 2016 žádostem:

1. Oprava úseku městských hradeb za domem Horní náměstí č. p. 29 v plné výši 50 000 Kč

2. Výměna oken v domě Jiráskova 157/20 ve 2. a 3.  NP domu v plné výši 50 000 Kč.

Členové komise hlasovali o navrženém usnesení.

Výsledek hlasování: Pro/6 Proti/- Zdržel se/-

Ad3.

Náměstek primátora seznámil členy komise s pracovní verzí Obecně závazné "hlukové" 

vyhlášky. Vyjmenoval změny, které jsou ve vyhlášce navrženy.

Poté následovala diskuze k jednotlivým článkům navrhované vyhlášky a z diskuze vzešly

následující návrhy na doplnění či změnu, které budou předány odd. právnímu:

- do článku č. 7, bodě 2 zařadit lokalitu přerovského zámku a letní scény (O. Bujnoch)

- do článku č. 7, bodě 2 zařadit lokalitu přerovských lagun (J. Navařík)

- ve článku č. 7, bodě 2 prodloužit dobu trvání hudební produkce do 24:00 hodin (Z. Hilbert)

- ve článku č. 6, bodě 1 doplnit výjimku používání zábavné pyrotechniky dne 5. a 6. prosince 

kalendářního roku (O Bujnoch)

Ad4.

Náměstek P. Košutek sdělil, na základě výsledků posledních jednání o dalším osudu Kina 

Hvězda, je nejschůdnější cestou na provozování Kina Hvězda varianta předání do správy 

příspěvkové organizace KIS. Dále uvedl, že jsou dvě možnosti provozování – provozovat kino 

v současném režimu (kino, kavárna, pohostinství) nebo z celého areálu vytvořit kulturní 

zařízení (kino, oddělení knihovny, atd.). V tomto měsíci bude o této záležitosti rozhodovat 

Rada města a následně Zastupitelstvo. Nyní je obtížné vypočítat přesné náklady a zisk 

provozu, ty budou jasné až po prvním roce fungování. Budou nutné opravy budovy, současný 

kryt CO je plně funkční.

Z. Hilbert uvedl, že myšlenka zřízení kulturního centra je dobrá, ale dle jeho názoru by bylo 

jednodušší, kdyby provoz kina město předalo někomu, kdo s tím již má zkušenosti.
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M. Jandová sdělila, že pokud bude město provozovat kino, může si dovolit i nekomerční 

aktivity, které by si soukromý provozovat nemohl dovolit.

J. Navařík a Z. Hilbert sdělili, že na základě předem zaslaných podkladů, které jsou dle jejich 

názoru neúplné, nemohou posoudit, která varianta je nejvhodnější.

J. Navařík sdělil, že některé podklady byly dodány až den před zasedáním komise, proto jim 

nemohl věnovat dostatečnou pozornost a připravit se na jednání komise.

P. Košutek sdělil, že členové komise obdrží připravený materiál ještě před projednáváním v 

Radě města.

Následovala debata mezi členy komise a náměstkem P. Košutkem, byla vytvořena 2 usnesení, 

o kterých členové komise zvlášť hlasovali.

Usnesení:

Komise cestovního ruchu a kultury doporučuje Radě města navrácení objektu kina kulturním 

aktivitám – kino bude provozováno jako kulturně-společenské centrum.

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

Usnesení:

Komise cestovního ruchu a kultury doporučuje Radě města provozování kina prostřednictvím

vlastní příspěvkové organizace s dotací z rozpočtu města.

Výsledek hlasování: Pro/1 Proti/- Zdržel se/4

Ad5.

Členové komise se seznámili s 5 vybranými návrhy jednotného vizuálního stylu, které budou 

následně dále rozpracovány, a poté bude vybrán Radou města výsledný návrh.

Ad6.

J. Navařík informoval o Městském plesu, kterého se účastnil. Obdržel počty prodaných 

vstupenek za poslední 3 roky. Dle jeho názoru by měli být pozvány také osoby činné ve 

sportu, kultuře, podnikatelském sektoru, pro které by pozvání mělo být odměnou za jejich 

činnost. Nebrání se také rozdávání lístků pro tyto osoby zdarma. Dle jeho názoru by se mělo 

opět navázat na tradici Plesu primátora.
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Předsedkyně komise sdělila, že na příštím jednání komise bude nutné opět otevřít 

problematiku pravidel přidělování dotací za oblast v kultuře, aby se mohly doladit detaily po 

prvním roce fungování.

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

restaurace Městského domu.

Ad5.

Předsedkyně poděkovala všem za účast na jednání komise.

V Přerově dne 2. března 2016

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

Pavla Roubalíková v. r.   Marta Jandová v. r.      
org. pracovnice           předsedkyně komise


