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Zápis č. 22 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu 

Rady města Přerova ze dne 10. ledna 2017 

 

Přítomni:       Omluveni: 

Marta Jandová - předsedkyně   Rudolf Neuls  

Pavel Čada       

Otakar Bujnoch      

Bohuslav Přidal 

Zuzana Nováková     Nepřítomni:  

Zdeněk Hilbert 

Jana Kosturová 

Jakub Navařík 

Pavla Roubalíková – org. pracovnice    

 

        

        

        

Hosté: 

Tomáš Navrátil (náměstek primátora) 

Jan Horký (členy Rady města Přerova) 

   

Program: 

1. Zahájení 

2. Zásady dotačního programu v oblasti kultury na rok 2018 

3. Různé 

4. Závěr 
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Ad1.  

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

 

Ad2. 

Členové komise se zabývali bodovacím systémem dotačního programu v oblasti kultury. Na 

toto téma proběhla rozsáhlá diskuze. 

P. Čada sdělil, že provedl propočty různých variant, ale celková výše dotace je tak nízká, že se 

změny příliš neprojeví. 

M. Jandová uvedla, že by kulturní akce velkého rozsahu (viz jazzový festival) měly být 

z dotačního programu vyjmuty a hrazeny jiným způsobem, protože jinak na ostatní žadatele 

zbydou jen velmi malé částky a úprava pravidel dotačního programu tomu nijak nepomůže. 

Z. Hilbert sdělil, že by dle jeho názoru měly být podporovány aktivity, které vychází 

z celoroční činnosti spolků pracujících s dětmi. Dále uvedl, že pokud by kulturní akce velkého 

rozsahu zůstaly v dotačním programu, měly by být ve zvláštní kategorii - významné subjekty. 

Tím by se srovnaly podmínky pro všechny žadatele. 

J. Horký podotknul, že by finanční podpora významných kulturních akcí měla být ponechána 

v dotačním programu, aby bylo přehledné, jaká finanční částka jde na podporu kultury ve 

městě. 

J. Navařík navrhl, aby byla z dotačního programu byla vyřazena podpora vydavatelské činnosti 

vzhledem k počtu podaných žádostí v minulých letech. 

J. Kosturová sdělila, že pokud by došlo na návrh Z. Hilberta, aby byly podpořeny opakující se 

akce, je možné, že by byla potlačena jedinečnost některých pořádaných akcí a nevznikaly by 

nové kulturní akce. 

Návrhy na úpravu bodovacího systému: 

1. podpora činnosti - finanční spoluúčast žadatele ve výši 30 % 

2. maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 900.000 Kč  snížit částku 

3. Žadatelem o dotaci mohou být právnické a fyzické osoby se sídlem a působností na území 

statutárního města Přerova a jeho místních částech. 

4. jednotlivé žádosti o dotaci jsou posuzovány podle kritérií a vyhodnocovány níže uvedeným 

bodovým systémem: 

- nejlépe hodnoceným žádostem (žádosti s nejvyšším počtem bodů) bude navržena podpora 

ve výši 80 % z celé požadované částky požadované částky  
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- bude vypočítána výše jednoho bodu v % - 80 % děleno nejvyšší počet bodů 

- přepočítat příkladový výpočet 

Bodovací systém: 

a) na činnost 

- délka trvání subjektu - upravit: do 20 let, nad 20 let 

- velikost členské základny - upravit: do 20 členů, nad 20 členů 

- výstupy navenek - cílová skupina - navýšit body 

- přiměřenost nákladů - pokud jsou náklady nepřiměřené, vyloučit žádost? 

- přidat do hodnocení, zda se subjekt účastní akcí pořádaných městem 

 

b) na akce 

- tradice konání akce - upravit: do 20 let, nad 20 let 

- typ žadatele - zvýšit počet bodů u neziskového sektoru 

- přidat do hodnocení, zda subjekt vytváří činnost v kultuře celoročně 

- oslavy výročí - na oslavu výročí lze žádat pouze u kulatých výročí  

 

c) na vydavatelskou činnost - zrušit tuto kategorii 

 

Členové komise obdrží navržené úpravy v bodovacím systému také v elektronické podobě a 

budou moci své návrhy dále rozpracovat.  

Dotačním programem se bude Komise CR zabývat i na dalších jednáních. 

 

Usnesení: 

Komise cestovního ruchu navrhuje Radě města Přerova zvýšit rozpočet dotačního programu 

v oblasti kultury na rok 2018 o 20 %. 

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

Usnesení bylo přijato. 
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Ad3. 

Členové komise se dále zabývali návrhy na Cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti 

kultury za rok 2016.  

Po diskuzi byly navrženy tyto osobnosti a události: 

1. Dechový orchestr Haná - reprezentace na Mezinárodní konferenci WASBE (O. Bujnoch) 

2. Architekt Ladislav Palko (O. Bujnoch) 

3. Výstava Muzea Komenského v Přerově - Z koupelen a ložnic… aneb O čem se nemluví… (M. 

Jandová) 

4. Otevření Památníku jednoty bratrské (J. Kosturová) 

Členové komise zašlou zdůvodnění svých návrhů, následně bude zpracován materiál do rady 

města, která o nominacích za město Přerov rozhodne. 

 

M. Jandová sdělila, že členové komise navštíví Kino Hvězda pravděpodobně v březnovém 

termínu.  

 

Ad4. 

Předsedkyně komise poděkovala všem členům za účast na jednání. 
 
Příští jednání komise se uskuteční v úterý 14. února 2017 v 16.30 hodin v salonku restaurace 
Městského domu. 
 

V Přerově dne 17. ledna 2018 

 

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

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


