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Zápis č. 23 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu 

Rady města Přerova ze dne 14. února 2017 

 

Přítomni:       Omluveni: 

Marta Jandová - předsedkyně   Zdeněk Hilbert  

Pavel Čada       

Otakar Bujnoch      

Bohuslav Přidal 

Zuzana Nováková     Nepřítomni:  

Jana Kosturová 

Jakub Navařík 

Rudolf Neuls 

Pavla Roubalíková – org. pracovnice      

        

Hosté: 

Jan Horký (členy Rady města Přerova) 

Josef Březina (odd. ochrany ŽP a památkové péče) 

Tomáš Navrátil (náměstek primátora) - omluven 

   

Program: 

1. Zahájení 

2. Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2017 - poskytnutí dotace na obnovu 

nemovitých památek na území městské památkové zóny Přerov (J. Březina) 

3. Vánoční program 2017 (J. Horký) 

 

4. Plán akcí na r. 2017 

 

5. Různé 

 

6. Závěr 
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Ad1.  

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

 

Ad2. 

Host J. Březina seznámil členy komise se současnou situací plánovaných oprav městských 

hradeb v parkánu. Jedná se o finančně náročnou akci, proto uvedl návrh, aby byla finanční 

částka z programu regenerace použita právě na obnovu městských hradeb v místech 

hradebního příkopu. Členové komise CR s návrhem souhlasili. 

Usnesení: 

Komise cestovního ruchu doporučuje Radě města Přerova poskytnout dotaci z Programu 

regenerace MMPR a MPZ v ČR pro rok 2017 na další etapu obnovy bývalého okruhu 

městského opevnění v úseku hradebního příkopu. 

Výsledek hlasování: Pro/7  Proti/-   Zdržel se/- 

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad3. 

Předsedkyně komise předala slovo J. Horkému, který seznámil členy komise s výsledky 

neformální skupiny k vánočním oslavám v roce 2017. Tato skupina (cca 16 lidé z různých 

oborů a zájmových skupin) se sešla na začátku února. Pozváni byli také členové Komise CR a 

kultury. Neformální skupina zhodnotila vánoční oslavy loňského roku a navrhla nápady, jak 

koncipovat ty letošní, co zlepšit, co nového zařadit.  

Dále budou pokračovat jednání a v březnu by mělo vzniknout doporučení Radě města. 

V květnu by měl být hotový základní koncept a v září by program měl být představen na 

zasedání zastupitelstva. 

Členové komise obdrží zápis z této pracovní skupiny s podrobnou analýzou loňských oslav a 

výsledky brainstormingu.  

Na téma vánočních oslav ve městě Přerově proběhla mezi členy komise a přítomnými hosty 

obsáhlá diskuze. 

B. Přidal sdělil, že v současné době existuje několik skupin, které řeší mimo jiné i vánoční 

oslavy - Komise CR, pracovní skupina oslav města, KIS a nyní ještě neformální skupina. To je 

zásadní problém. Dále uvedl, že by bylo vhodné, aby J. Horký byl členem oslavové pracovní 

skupiny jako zástupce neformální skupiny vánočních oslav. 
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J. Navařík uvedl, že by bylo vhodné se více zaměřit na vynaložené náklady a výnosy 

z vánočních oslav v loňském roce (např. výše nájmu za pronájem stánků apod.). 

R. Neuls sdělil, jak probíhal pronájem prodejních stánků s občerstvením během oslav 

v dřívějších letech.  

J. Horký sdělil, že z analýzy vyplynulo, že by měl být určen jeden manažer vánočních oslav, 

který by měl celý vánoční program zajistit. V březnu bude svolána další schůzka se zástupci 

organizací zajišťující Vánoce.  

Usnesení: 

Komise CR a kultury doporučuje Radě města Přerova zajistit vánoční program 2017 

prostřednictvím „manažera Vánoc“ jmenovaného Kulturními a informačními službami města 

Přerova. 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

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

termínu.  

 

Ad4. 

Předsedkyně komise předala členům komise plán kulturních akcí v roce 2017 pořádaných 

městem a rozpočet vánočních oslav v roce 2016 a 2015. Všem členům budou materiály 

zaslány také elektronicky. 

 
J. Navařík požádal, aby všechny materiály pro komisi byly zasílány i v elektronické podobě a 
pokud možné ještě před jednáním komise, alby si je členové mohli prostudovat. Dále uvedl, 
že by bylo vhodné program akcí na rok 2017 rozeslat dříve, než v únoru. 
 
R. Neuls upřesnil, že Matějská jazzová pouť se letos uskuteční v termínu 27. dubna. 
Termín Československého jazzového festivalu ještě není přesně stanoven (19. - 21. 10. nebo 
26. - 28. 10.) 
 
 
Ad5. 
 
P. Čada uvedl, že v médiích převažují bohužel pouze negativní zprávy týkající se Přerova, to by 
se mělo, pokud je to alespoň trochu možné, změnit. 
 
J. Navařík se dotazoval, jakým způsobem město monitoruje zprávy v médiích, které se týkají 
města Přerova.  
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J. Navařík navrhl hlasovat o navýšení rozpočtu dotačního programu na kulturu na rok 2018. 
 
Usnesení: 
Komise doporučuje Radě města Přerova navrhnout Zastupitelstvu města Přerova navýšení 

rozpočtu dotačního programu v oblasti kultury na rok 2018 o 20 %. 

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

Usnesení bylo přijato. 

 
Ad6. 
 
Předsedkyně komise poděkovala všem členům za účast na jednání. 
 
Příští jednání komise se uskuteční v úterý 14. března 2017 v 16.30 hodin v salonku 
restaurace Městského domu. Jednání v Kině Hvězda se uskuteční v dubnovém termínu. 
 
Termíny jednání Komise CR a kultury: 
11. dubna 
9. května 
13. června 
 

V Přerově dne 27. února 2017 

 

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

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


