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Zápis č. 20 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu 

Rady města Přerova ze dne 23. listopadu 2016 

 

Přítomni:       Omluveni: 

Marta Jandová - předsedkyně   Zuzana Nováková  

Rudolf Neuls      Tomáš Navrátil (náměstek primátora) 

Bohuslav Přidal      

Jakub Navařík      Nepřítomni:  

Zdeněk Hilbert         

Jana Kosturová 

Pavel Čada 

Otakar Bujnoch 

Pavla Roubalíková – org. pracovnice  

 

Hosté: 

Yvona Machalová (odd. ochrany ŽP a památkové péče) 

Josef Březina (odd. ochrany ŽP a památkové péče) 

Daniela Novotná (vedoucí Kanceláře primátora)   

    

Program: 

1. Zahájení 

2. Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu 

památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2017 

3. Dotační program pro rok 2017 v oblasti kultury 

4. Různé 

5. Závěr 
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Ad1.  

Předsedkyně Marta Jandová přivítala přítomné členy komise a hosty a zahájila jednání. 

 

Ad2. 

Y. Machalová seznámila členy komise s připravovaným Programem statutárního města Přerova pro 

poskytování dotací na obnovu exteriéru památkové významných staveb na území města Přerova pro 

rok 2017. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků pro účely tohoto programu činí 

150 000,- Kč a maximální výše dotace na jednu žádost činí 50 000,- Kč. Dotační program bude 

vyhlášen na začátku roku 2017. 

Usnesení: 

Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova 

vyhlásit „Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově 

významných staveb na území města Přerova pro rok 2017“ s tím, že objem finančních prostředků 

vyčleněných v rozpočtu r. 2017 na podporu účelu uvedeného v tomto programu činí 150.000 Kč. 

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

Usnesení bylo přijato. 

J. Březina seznámil členy komise s plánovanými akcemi Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017. Po projednání na 

odpovědných odborech byla podána žádost o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR 

a MPZ pro rok 2017. Ve dvou případech se jedná o opravu části hradeb a dále o truhlářské a 

dokončovací práce v kapli sv. Jiří.   

 

Ad3. 

Členové komise dostali podklady (jednotlivé projekty a rozpočet) k žádostem o dotaci 

v oblasti kultury na rok 2017 před jednáním komise k nastudování. V dotačním programu na 

rok 2017 byla pro oblast kultury vyčleněna částka 2 030 000 Kč. Tento dotační program je 

zaměřen na finanční podporu kultury a je rozdělen do 3 oblastí: na činnost subjektů 

působících v kultuře, na pořádání kulturních akcí a na vydavatelskou činnost. 

V tomto dotačním programu bylo podáno celkem 54 žádostí ve 3 kategoriích. V kategorii 

ČINNOST bylo podáno 19 žádostí a byla rozdělena částka 400 000 Kč. V kategorii AKCE bylo 

podáno 31 žádostí a byla rozdělena částka 1 600 000 Kč. V kategorii vydavatelská činnost byly 

podány 4 žádosti a byla rozdělena částka 30 000 Kč. 

D. Novotná seznámila členy komise s průběhem hodnocení jednotlivých žádostí a 

s průběhem výpočtu výše dotace.  
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Členové komise se vyjadřovali k jednotlivým projektům a následovala obsáhlá diskuze.  

Z dotačního programu byly vyloučeny žádosti, které nesplnily schválené podmínky Dotačního 

programu pro rok 2017 v oblasti kultury. Jedná se o žádosti DKU-047-2017a DKU-030-2017, 

jejichž žadatelé dodali vyúčtování dotace z loňského roku po termínu, dále o žádost  

DKU-050-2017, jejíž žadatel nedodal v termínu všechny náležitosti žádosti o dotaci. Další 

vyloučení se týkalo žádosti DKU-054-2017, která byla dodána po termínu.  

Členové komise CR navrhli vyloučit z Dotačního programu žádost DKU-052-2017, kterou 

podal Český svaz chovatelů, Základní organizace Výkleky - Okresní výstava Lazničky. Žadatel 

požaduje dotaci na akci, která není pořádána na území města Přerova a nelze ani 

předpokládat významnější návštěvnost občanů z Přerova a jeho místních částí. 

Po diskuzi bylo navrženo usnesení. 

Usnesení: 

Členové komise navrhli vyloučit z Dotačního programu v oblasti kultury na rok 2017 žádost 

DKU-052-2017. 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

Jednotlivým žádostem byly přiděleny finanční částky dle bodovacího systému.  

Výsledný přehled je uveden v tabulce „Přehled navržených finančních prostředků Dotačního 

programu v oblasti kultury na rok 2017.“ 

Členové komise hlasovali o navrženém rozdělení finanční podpory. 

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

 

Ad4. 

Členové komise se budou na lednovém jednání dále zabývat podmínkami Dotačního 

programu na rok 2018, aby po zkušenostech z loňského a letošního roku zapracovali 

připomínky a návrhy na zpřesnění podmínek dotačního programu na kulturu v roce 2018. 

 

Ad5. 

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

V Přerově dne 7. prosince 2016 

 

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

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


