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Zápis č. 15 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu

Rady města Přerova ze dne 12. dubna 2016

Přítomni: Omluveni:

Marta Jandová - předsedkyně Zuzana Nováková

Otakar Bujnoch Zdeněk Hilbert

Jana Kosturová Jakub Navařík

Bohuslav Přidal

Pavel Čada Nepřítomni:

Rudolf Neuls

Pavla Roubalíková – org. pracovnice

Hosté:  

Tomáš Navrátil (náměstek primátora)

Daniela Novotná (vedoucí Kanceláře primátora)

Program:

1. Zahájení

2. Zásady udělování čestného občanství

3. Zásady dotačního programu v oblasti kultury

4. Roční vyhodnocení rámcového programu komise na období 2014 - 2018

5. Různé

6. 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. Roční vyhodnocení rámcového programu komise na období 2014 - 2018

3. Zásady udělování čestného občanství

4. Zásady dotačního programu v oblasti kultury

5. Různé

6. Závěr

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

usnášeníschopná a zahájila jednání.

Ad2.

V únoru 2015 byl schválen Rámcový program na období 2014 – 2018 Komise pro cestovní 

ruch a kulturu. Členové komise rekapitulovali svou dosavadní činnost a vyjadřovali se

k jednotlivým bodům a jejich naplňování. 

Ke každému bodu proběhla široká diskuze, u jednotlivých bodů jsou uvedeny nejzásadnější

připomínky:

ad 1. Pravidla podpory kultury (granty, přímé podpory atd.)

- ve spolupráci s RM prosadit vyhlášení grantových programů pro rok 2016 v termínu do 31. října 

2015, s podáním žádostí do konce listopadu 2015 a poskytnout tak žadatelům včas finanční 

prostředky na projekty (a obdobně postupovat i v následujících letech)

M. Jandová konstatovala, že tento bod je splněn, protože došlo k posunutí termínu podávání 

žádostí o grant na dřívější termín.

- ve spolupráci s RM rozšířit grantový program o možnost, žádat na akce finanční prostředky do 

20.000,-- Kč v průběhu celého kalendářního roku

T. Navrátil sdělil, že Rada města má v současné době rezervu 360 - 380 tis. Korun, ze které 

mohou být pokryty požadavky na finanční podporu v případě podání mimořádných žádostí 

(postup v soutěži apod.).
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ad 2. Organizace kompetencí v oblasti kultury

- ve spolupráci s RM vytvořit na magistrátu marketingově zaměřené oddělení oblasti kultury 

a cestovního ruchu, spadající pod Kancelář primátora a spolupracovat na systému jeho propojení s 

ostatními institucemi v oblasti kultury ve městě

R. Neuls uvedl, že by záležitosti kultury a cestovního ruchu měl mít v gesci KIS.

D. Novotná sdělila, že zřízení marketingově zaměřeného oddělení v oblasti kultury a 

cestovního ruchu není v současné době v plánu. Veškeré aktivity týkající se cestovního ruchu 

a kultury byly přesunuty na Oddělení komunikace a vnějších vztahů, které spadá pod 

Kancelář primátora. Pravidelně se schází pracovní skupina pro oslavy, ve které jsou 

zastoupeny Kulturní a informační služby, Oddělení komunikace a vnějších vztahů a vedení 

města.

ad 3. Priority města Přerova v oblasti kultury

- aktualizovat seznam regionálních organizací, spolků, skupin apod. působících v oblasti kultury

M. Jandová uvedla, že osloví Městskou knihovnu, kde by měl být seznam všech regionálních 

organizací, spolků a skupin působících v oblasti kultury. Kancelář primátora disponuje 

seznamem organizací a spolků, které si požádali o dotaci.

- ve spolupráci s RM prosadit v rozpočtu města navýšení finančních prostředků pro oblast kultury 

T. Navrátil uvedl, že navýšení finančních prostředků v oblasti kultury v příštím roce není 

v současné době jisté.

- spolupracovat s pořadateli a institucemi v oblasti kultury na vyváženém zastoupení místních spolků 

a organizací vedle „profesionální“ kultury ve městě a v koordinaci se záměry města

B. Přidal sdělil, že dle jeho názoru jsou při pořádání městských kulturních akcí oslovovány 

především místní umělci.

D. Novotná uvedla, že s účastí místních spolků a sdružení se počítá i během oslav 760 let 

města.

- spolupracovat na naplňování základních strategických dokumentů města se zaměřením na cestovní 

ruch, kulturu a památky

M. Jandová sdělila, že na postupném naplňování se pracuje.

ad 4. Profesionální propagace turistických a kulturních cílů města a zlepšení mediálního 

obrazu města Přerova

- ve spolupráci s příslušným oddělením magistrátu, KIS a dalšími organizacemi
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P. Čada sdělil, že pokud z KISu obdrží propagační letáky, tak nedostačující množství. Ubytovací 

zařízení slouží jako první informační centrum při příjezdu turistů do města, chybí mapy města. 

Doporučuje vydávání jednotného formátu skládaček (letáků), aby bylo možné je použít 

v informačním stojanu na recepci hotelu.

O. Bujnoch sdělil, že v zimním období je MIC v Přerově o víkendech zavřené, proto i Muzeum 

Komenského musí suplovat funkci informačního centra. Ocenili by jednoduchý skládací leták 

o Přerově v češtině, angličtině a němčině.

- revize značení turistických cílů a památek ve městě

D. Novotná uvedla, že byla provedena revize a je v plánu vytvoření označení (tabulek)

významných památek ve městě.

ad. Průběžné úkoly:

Členové komise pro cestovní ruch a kulturu 

1) nominace na Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury

2) projednávání žádostí o přímé podpory a Grantového programu v oblasti kultury 

3) zastoupení členů komise v porotě soutěží: Přerovská stavba roku a Předzahrádka roku

4) projednávání žádostí o dotace na obnovu exteriéru staveb na území města Přerova

5) spolupráce na programu Regenerace městských památkových zón a rezervací

6) spolupráce s pracovní skupinou pro zabezpečení oslav 

M. Jandová uvedla, že výše uvedené průběžné úkoly jsou průběžně plněny.

Ad3.

D. Novotná seznámila přítomné členy s pozměněnými podmínkami při udělování čestného 

občanství. V diskuzi navrhli členové komise následující 

 V článku 1, odst. 2 vypustit slova „osoba bez státní příslušnosti“ 
 V článku 3 vypustit slova „nemusí být uděleno vůbec“
 K článku 4 – Odejmutí čestného občanství proběhla široká diskuse s tím, že by do orgánů 

města měly být zásady předloženy variantně:
 Článek 4 v původním obsáhlém znění všechny (3 odstavce)
 Článek 4 ve zkráceném znění (pouze 1. odstavec)
 Článek 4 zcela vypustit – a ponechat do budoucna možnost odejmutí čestného občanství na 

rozhodnutí zastupitelstva

Diskuse se věnovala také článku 3, odstavci 1, kterým je upravována periodicita udělování 
čestného občanství. 

Dále bylo v návrhu uvedeno, že ve výjimečných případech může být čestné občanství 
uděleno i v jiném termínu nebo nemusí být uděleno vůbec. V komisi zazněl návrh, na kterém 
se všichni přítomní shodli, aby byla vypuštěna slova „nebo nemusí být uděleno vůbec“. 
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Usnesení:
Členové komise pro cestovní ruch a kulturu doporučují Radě města schválit zásady udělování 

čestného občanství s navrženými změnami.

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

Usnesení nebylo přijato.

Ad4.

Připomínky členů komise k dotačnímu programu budou projednány na příštím jednání.

Po zkušenostech z loňského roku navrhne Kancelář primátora možné změny v podmínkách 

dotačního programu v oblasti kultury.

Ad5.

1) B. Přidal sdělil, že by v prostorách před vlakovým nádražím měla být interaktivní mapa 

města Přerova. S možným umístěním mapy (nemusí být interaktivní) souhlasili také 

statní členové komise.

2) D. Novotná informovala, že 19. dubna bude odborná komise vybírat nové logo města 

Přerova.

3) O. Bujnoch pozval přítomné členy komise do Muzea Komenského, kde se 20. května 

uskuteční muzejní noc.  

Ad6. 

Předsedkyně poděkovala všem za účast na jednání komise.

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 10. května 2016 v 16.30 hodin v salonku 

restaurace Městského domu.

V Přerově dne 21. dubna 2016

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

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


