
1

Zápis č. 16 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu

Rady města Přerova ze dne 10. května 2016

Přítomni: Omluveni:

Marta Jandová - předsedkyně Tomáš Navrátil (náměstek primátora)

Otakar Bujnoch Rudolf Neuls

Jana Kosturová

Bohuslav Přidal Nepřítomni:

Pavel Čada

Jakub Navařík

Zdeněk Hilbert

Zuzana Nováková

Pavla Roubalíková – org. pracovnice

Hosté:  

Daniela Novotná (vedoucí Kanceláře primátora)

Program:

1. Zahájení

2. Zásady dotačního programu v oblasti kultury

3. Program oslav 760 let města Přerova

4. Různé

5. Závěr
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Ad1.

Předsedkyně Marta Jandová přivítala přítomné členy komise a hosty. Konstatovala, že je 

komise usnášeníschopná a zahájila jednání.

Ad2.

D. Novotná představila návrh pravidel dotačního programu na rok 2017. Zásady byly 

doplněny a upraveny Kanceláří primátora na základě připomínek žadatelů o dotaci v letošním 

roce.

Následně proběhla diskuze všech členů komise.

Navržené změny:

- dotaci nelze žádat na činnosti náboženských organizací, institucí a spolků

- zrušit kategorii v oblasti provoz kulturních zařízení

- poskytnutá výše dotace v jednotlivých příkladech nepřesáhne 80% celé částky 

v uvedené žádosti, … 

- příklad výpočtu bodového hodnocení - rozšířit vysvětlivky

- bodové hodnocení: dotace na činnost -> zachování tradic, zejména folklor - 5 bodů

  -> divadlo, klasický tanec, sborový zpěv - 3 body

- vícezdrojové financování -> subjekt předložil/nepředložil doklad o získání dotace na minulý 

ročník akce 

-> subjekt předložil doklad o získání dvou dotací od různých 

subjektů

Usnesení:

Členové komise pro cestovní ruch a kulturu doporučují Radě města upravit uvedené změny 

v Dotačním programu na rok 2017.

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

Usnesení bylo přijato.

Ad3.

M. Jandová seznámila členy komise CR ruchu a kulturu s plánovanými kulturními akcemi 

v rámci oslav 760 let města Přerova, které budou probíhat až dokonce roku 2016.
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Z. Hilbert navrhl zařadit do programu Oslav 760 let města Přerova divadelní představení, 

která budou probíhat v letních měsících na letní divadelní scéně.

Ad4.

D. Novotná požádala členy komise pro CR a kulturu, aby navrhli možné slavnostní otevření 

exteriérového památníku v lokalitě Na Marku.

B. Přidal navrhl zařadit slavnostní otevření památníku do programu Svatovavřineckých hodů.

M. Jandová informovala o výsledcích soutěže o Jednotný vizuální styl města Přerova. Sdělila, 

že Rada města udělila pouze 2. A 3. místo, vítěz nebyl určen. Dále uvedla, že všechny návrhy 

soutěže budou představeny ve Výstavní galerii Pasáž.

O. Bujnoch sdělil, že v Přerovských listech je malá propagace oslav 760 let města.

Předsedkyně poděkovala všem za účast na jednání komise.
Příští jednání komise se uskuteční v úterý 14. června 2016 v 16.30 hodin v salonku 

restaurace Městského domu.

V Přerově dne 10. června 2016

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

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


