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Zápis č. 24 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu 

Rady města Přerova ze dne 14. března 2017 

 

Přítomni:       Omluveni: 

Marta Jandová - předsedkyně   Pavel Čada    

Bohuslav Přidal     Otakar Bujnoch    

Jana Kosturová     Zuzana Nováková    

Jakub Navařík       

Rudolf Neuls      Nepřítomni:  

Pavla Roubalíková – org. pracovnice   Zdeněk Hilbert   

        

Hosté: 

Jan Horký (členy Rady města Přerova) 

Daniela Novotná (Kancelář primátora) 

Petr Hermély (člen Zastupitelstva města Přerova) 

Tomáš Navrátil (náměstek primátora) - omluven 

   

Program: 

1. Zahájení 

2. Zásady dotačního programu v oblasti kultury na rok 2018 po zapracování 

připomínek 

 

3. Hlukový vyhláška 

 

4. Různé 

 

5. Závěr 
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Ad1.  

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

 

Ad2. 

Členové komise se zabývali pravidly dotačního programu v oblasti kultury na rok 2018. 

V následné diskuzi řešili jednotlivé parametry hodnotícího systémy a navrhli následné změny:  

- Str. 1 

Činnost:  smazat - loutkového divadla, jazzu 

  Finanční spoluúčast žadatele minimálně ve výši 30 %. 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu 

stanoveného účelu je 2 030 000 Kč. 

J. Navařík sdělil, že by bylo vhodné navýšit celkovou částku vyčleněnou na dotační 

program v kultuře o 50 %. 

R. Neuls se dotázal, zda je možné velké kulturní akce vyjmout z dotačního programu a 

financovat je jiným způsobem. Jak už bylo zmíněno na předchozím jednání komise. Dále 

uvedl, že by se do financování kulturních akcí ve městě měli více zapojit místní 

podnikatelé a firmy. 

D. Novotná uvedla, že to pravděpodobně nebude možné, ale je samozřejmě možné o tom 

ještě jednat. Dále uvedla, že v loňském roce - roce oslav 760 let města Přerova - 

spolupracovalo město Přerov s místními podnikateli a díky smlouvám o reklamě byla 

získána částka cca 400.000 Kč na Oslavy 760 let. 

 

Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 900.000 Kč. 

M. Jandová uvedla, že výše souvisí z výší maximální částkou na dotace. Je možné ji i snížit 

např. na 700.000 Kč. 

- Str. 2 

Žadatelem o dotaci mohou být právnické i fyzické osoby se sídlem (trvalým pobytem) 

nebo s působností na území statutárního města Přerova,… 

J. Navařík uvedl, že by podmínku zpřísnil: se sídlem (trvalým pobytem) a s působností na 

území statutárního města Přerova,… 

M. Jandová by ponechala stávající podmínku, aby mohly žádat i subjekty, které v Přerově 

nebydlí nebo nemají sídlo. 
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Dále byly navrženy změny v bodovacím systému u žádostí na činnost a na akce. 

J. Navařík navrhl, aby bylo nově do bodovacího systému zařazeno kritérium spolupráce 

subjektů na kulturních akcích pořádaných městem. 

Členové komise navrhli zrušit kategorii dotací na vydavatelskou činnost. 

Navrženými změnami dotačního programu (v příloze zápisu) se budou členové komise dále 

zabývat na příštích jednáních. Poté budou navržené změny předloženy k projednání a Radě 

města. 

 

Ad3. 

P. Hermély představil členům komise návrh obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem. Návrh vychází z loňské vyhlášky, byly do 

něj zapracovány návrhy z místních částí města Přerova. Vymezuje dobu možného konání 

ohňostrojů.  

J. Navařík navrhl, aby do možnosti konání ohňostrojů byl zařazen termín mikulášských oslav 

v prosinci. 

Usnesení: 

Komise cestovního ruchu doporučuje Radě města Přerova schválit Obecně závaznou vyhlášku 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem. 

Výsledek hlasování: Pro/5  Proti/-   Zdržel se/- 

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad4. 

J. Horký seznámil členy komise CR a kultury s analytickou částí vánočního programu roku 
2016. Sdělil, že soutěž o prodejce ve vánočních stáncích na náměstí T. G. Masaryka probíhala 
stejným způsobem jako v přechozích letech. Pouze v loňském roce se přihlásilo méně 
prodejců. O dalším postupu budou členové komise následně informováni. 
 
D. Novotná sdělila, že nápady a návrhy neformální skupiny k vánočním oslavám jsou 
postupně zapracovávány do letošního programu. V plánu je vánoční jarmark na Horním 
náměstí v době adventních víkendů. Na náměstí T. G. Masaryka bude připraven kulturní 
program a prodejní stánky s občerstvením. Město bude při pořádání prodejních stánků 
spolupracovat s Agrární komorou, která bude na Velikonoce pořádat farmářský trh (13. 4. 
2017). 
 
J. Horký informoval, že také proběhlo jednání s ředitelem Střední školy gastronomie a služeb, 
zda by bylo možné spolupracovat na vánočním programu (prodeji výrobků - občerstvení).  
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Usnesení: 
 
Komise cestovního ruchu a kultury bere na vědomí informace o postupu analýzy vánočních 
oslav. 
 
Výsledek hlasování: Pro/5  Proti/-   Zdržel se/- 
Usnesení bylo přijato.  
 

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

termínu (11. 4. 2017).  

J. Kosturová požádala, zda by bylo možné zaslat informaci o finanční částce, která byla určena 

na kulturu v roce 2016 mimo dotační program. 

J. Navařík požádal o vyúčtování reprezentačního plesu města Přerova v letošním roce a 

vyúčtování Městských plesů v předchozích dvou letech. Dále uvedl, že letošní Reprezentační 

ples města Přerova byl v porovnání s předchozími ročníky na mnohem vyšší úrovni, a vyjádřil 

pochvalu celkové dramaturgii plesu. 

D. Novotná uvedla, že termín příštího Reprezentačního plesu města Přerova je  

24. února 2018. 

J. Kosturová uvedla nápad, který probíhá v Olomouci. Každý měsíc se setkává primátor města 

Olomouce s řediteli muzeí v Olomouci a diskutují nad problémy, řeší program na následující 

období atd. 

J. Navařík sdělil, že podobně by to mohlo fungovat i v Přerově. Bylo by dobré zorganizovat 

setkání představitelů města Přerova se zástupci kulturního a volnočasového života.  

 

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

V Přerově dne 20. března 2017 

 

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

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


