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Zápis č. 17 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu

Rady města Přerova ze dne 14. června 2016

Přítomni: Omluveni:

Marta Jandová - předsedkyně Tomáš Navrátil (náměstek primátora)

Otakar Bujnoch Zuzana Nováková

Jana Kosturová

Bohuslav Přidal Nepřítomni:

Pavel Čada

Jakub Navařík

Zdeněk Hilbert

Rudolf Neuls

Pavla Roubalíková – org. pracovnice

Program:

1. Zahájení

2. Aktualizace Rámcového programu na období 2014 - 2018 

3. Různé

4. Závěr

Ad1.

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

komise usnášeníschopná a zahájila jednání.
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Ad2.

Komise se opět vrátila k Rámcovému programu na období 2014 - 2018. M. Jandová zahájila 

diskuzi k možnému doplnění jednotlivých bodů programu:

Po obsáhlé diskuzi bylo navrženo doplnění následujících bodů.

Bod č. 3 Priority města Přerova v oblasti kultury - aktualizovat seznam regionálních 

organizací, spolků, skupin apod. působících v oblasti kultury

- M. Jandová uvedla, že v současné době už Městské knihovna v Přerově neaktualizuje 

seznam regionálních organizací z oblasti kultury. K dispozici je pouze seznam 

kulturních organizací, které poskytují Městskému informačnímu centru informace o 

plánovaných akcích do kulturního přehledu. Dále eviduje Kancelář primátora seznam 

žadatelů o dotaci v oblasti kultury. 

- Dle vyjádření všech členů Komise by seznam měl být aktualizován, na pracovní 

skupině zajišťující oslavy v Přerově bude tato záležitost předložena.

Bod č. 3 Priority města Přerova v oblasti kultury - spolupracovat na naplňování základních 

strategických dokumentů města se zaměřením na cestovní ruch, kulturu a památky

- Členové pracovní skupiny za zářijové jednání Komise pro cestovní ruch požádají o 

účast Ing. D. Novotnou, Mgr. Jaroslava Macíčka a Bc. Tomáše Navrátila, aby členy 

Komise seznámili se situací strategických dokumentů týkajících se kultury a 

cestovního ruchu a jejich propojení se Strategickým plánem města Přerova, který byl 

v minulém roce schválen.

Bod č. 4 Profesionální propagace turistických a kulturních cílů města a zlepšení mediálního 

obrazu města Přerova

- J. Navařík uvedl, že by mělo město zvážit vytvoření mobilní aplikace pro turisty

vzhledem ke stále častějšímu využívání chytrých mobilů v běžném životě. Aplikace by 

mohla obsahovat informace pro turisty i místní - památky, zajímavosti, pozvánky, 

kalendář akcí, Přerovské listy apod.

Ad3.

Z. Hilbert - Ve městě chybí vhodný divadelní sál pro 150 - 200 osob se zázemím.  Zvážit 
vytvoření takového sálů v nevyužitých prostorách ve městě (Městský dům, Blažkův dům na 
nám. TGM apod.).

O. Bujnoch - zvážit poměr pořádání kulturních akcí bez vstupného ve městě. Kultura zadarmo 
„nevychová“ návštěvníky těchto akcí, aby byli ochotní za kulturu platit.
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Proběhla obsáhlá diskuse všeobecně o kulturním vyžití v obci, s mnohými drobnými podněty, 
kterými se bude komise v budoucnu zabývat.

Termíny jednání komise v 2. pololetí roku 2016 v salonku Městského domu v 16.30 hodin:

13. září
11. října
8. listopadu
13. prosince

Předsedkyně poděkovala všem za účast na jednání komise.
Příští jednání komise se uskuteční v úterý 13. září 2016 v 16.30 hodin v salonku restaurace 
Městského domu.

V Přerově dne 27. června 2016

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

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


