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Zápis č. 28 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu 

Rady města Přerova ze dne 21. června 2017 

 

Přítomni:       Omluveni: 

Marta Jandová - předsedkyně   Rudolf Neuls    

Bohuslav Přidal     Otakar Bujnoch 

Jana Kosturová     Tomáš Navrátil (náměstek primátora)  

Pavel Čada       

Zdeněk Hilbert     Nepřítomni:  

Jaroslav Sklař 

Jakub Navařík 

Pavla Roubalíková – org. pracovnice        

        

Hosté: 

Daniela Novotná (vedoucí Kanceláře primátora) 

   

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, dále představila nového člena 

komise pana Jaroslava Sklaře a hosty a zahájila jednání. 

 

Ad2. 

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

V následné diskuzi řešili parametry hodnotícího systému. 

Z. Hilbert před jednáním rozeslal všem členům komise svůj návrh na úpravu hodnotícího systému 

dotačního programu: 

Kromě úpravy hodnot bodovacích kritérií, které považuje za vyváženější směrem k naplnění účelu 

a efektivnosti dotačního programu, navrhuje některé vyřadit a naopak zařadit nová. Zejména se 

(znovu) pozastavil nad ustanovením o výši dotace: nejlépe ohodnocené žádosti/žádostem  (tj. 

žádosti/žádostem s nejvyšším počtem bodů) bude navržena podpora ve výši 80 % z celé 

požadované částky.  

Tímto jsou demotivováni žadatelé, kteří jsou schopni zajistit si vícezdrojové financování. Žadatel, 

který se rozhodne požádat třeba jen o 50%, se automaticky připravuje o dalších 10% (80% z 50) 

tímto pravidlem.  

Navrhl podpořit žadatele, kteří umí sehnat peníze i jinde (včetně vlastních prostředků) a motivovat 

je k tomu zavedením dalšího kritéria: 

"Výše požadované dotace:" 

1% - 20% - 25 b 

31% - 40% - 10 b 

41% - 60% - 5 b 

Případně tímto kritériem nahradit méně říkající kritérium „Vícezdrojové financování“. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o celkem zásadní změny, dohodli se členové komise, že některé 

tyto návrhy z časových důvodů nechají ke zvážení při tvorbě pravidel dotačního programu na rok 

2018 a pro rok 2017 bude použit hodnotící systém, který byl rozpracován, přepočítán a 

konzultován na přechozích jednáních komise. 

Ing. Novotná uvedla, že proběhla jednání s cílem změnit způsob spolufinancování tradičního 

jazzového festivalu ze strany města. Město by se mělo stát plnohodnotným spolupořadatelem 

akce, včetně spolupodílu na financování (to by mělo být řešeno prostřednictvím příspěvkové 

organizace Kulturní a informační služby města Přerova). V tomto duchu bude upraven návrh 

dotačního programu a v rámci přípravy rozpočtu na rok 2018 bude také navržena patřičná úprava 

příspěvku KIS pro příští rok (účelově vázaný příspěvek ve výši 900 tis. Kč). Tím by Nadační fond 
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Přerovského jazzového festivalu byl z dotačního programu vyčleněn. Nyní ještě není znám objem 

finančních prostředků, které budou na dotace pro rok 2018 vyčleněny.  

Dále komise pokračovala v úpravě rozpracovaných pravidel. A navrhla následné změny a o 

jednotlivých změnách hlasovala: 

- Komise CR navrhuje spoluúčast žadatele minimálně ve výši 30% 

Výsledek hlasování: Pro/7  Proti/-   Zdržel se/-    Usnesení bylo přijato. 

 

- Komise CR navrhuje zrušit finanční podporu oblasti vydavatelská činnost 

Výsledek hlasování: Pro/7  Proti/-   Zdržel se/-    Usnesení bylo přijato. 

 

- Komise CR navrhuje zachovat objem finančních prostředků vyčleněných na podporu 

kultury v rámci Dotačního programu na podporu kultury pro rok 2018 ve výši 2 030 000,- 

Kč i v případě, že spoluúčast statutárního města Přerova na pořádání tradičních jazzových 

festivalů bude řešena jinak, než prostřednictvím dotace z uvedeného programu 

Nadačnímu fondu Přerovského jazzového festivalu.   

Výsledek hlasování: Pro/7  Proti/-   Zdržel se/-    Usnesení bylo přijato. 

 

- Komise CR navrhuje, aby poskytnutá výše dotace v jednotlivých případech nepřesáhla 

70% předpokládaného celkového rozpočtu žádosti, maximální výše dotace v jednotlivém 

případě bude činit 200.000,-Kč. 

Výsledek hlasování: Pro/7  Proti/-   Zdržel se/-    Usnesení bylo přijato. 

 

- Komise CR navrhuje, aby žadatelem o dotaci mohly být právnické i fyzické osoby se sídlem 

(trvalým pobytem) a působností na území statutárního města Přerova. 

Výsledek hlasování: Pro/7  Proti/-   Zdržel se/-    Usnesení bylo přijato. 

 

- Komise CR navrhuje upravený bodovací systém (viz příloha zápisu). 

Výsledek hlasování: Pro/6  Proti/1   Zdržel se/-    Usnesení bylo přijato. 

 

J. Navařík zašle Kanceláři primátora nový vzorec výpočtu dotace a také upraví vzorový 

příklad dle nově upravených pravidel dotačního programu. 

 

Dále členové komise hlasovali o navrženém usnesení. 
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Usnesení: 
Komise doporučuje Radě města Přerova navrhnout Zastupitelstvu města Přerova, aby:  

1) při zpracování rozpočtu na rok 2018 byla vyčleněna částka 2 030 000,-Kč na dotační program 

v oblasti kultury na rok 2018, a to i v případě, že spoluúčast statutárního města Přerova na 

pořádání tradičních jazzových festivalů bude řešena jinak, než prostřednictvím dotace Nadačnímu 

fondu Přerovského jazzového festivalu z uvedeného programu.   

2) byla vytvořena rezerva pro individuální dotace v oblasti kultury ve výši 200 000,-Kč. 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

Zdůvodnění návrhu: 

V Komisi cestovního ruchu a kultury jsou podmínky poskytování podpory opakovaným tématem. 

V diskusích se členové – co se kultury týče, zabývají širokou škálou problémů, v souvislosti 

s poskytováním dotací je to zejména tento okruh otázek: 

- výše finančních prostředků vyčleněných na podporu kultury,   

- účelnost poskytovaných dotací, způsob hodnocení žadatelů, 

- podpora aktivit v proběhu roku. 

Komise stejně jako v minulých obdobích navrhuje navýšit finanční prostředky do oblasti kultury, 

aby mohlo být podpořeno více zajímavých projektů, akcí a aktivit, aby byla podpořena činnost 

více spolků a organizací, zabývajících se aktivně kulturními aktivitami ve městě. Každým rokem se 

o dotaci v oblasti kultury sejde zhruba 60 žádostí, z nichž bývá uspokojeno cca 30.  

Vzhledem k tomu, že v průběhu roku se některým spolkům a organizacím podaří dosáhnout 

úspěchů v soutěžích nebo na přehlídkách, považuje komise za vhodné vytvořit rezervu, z níž by  

mohly být podpořeny právě takové mimořádné aktivity, na které žadatelé nemohli žádat v rámci 

vyhlášeného programu.  

 

Ad3. 

J. Navařík otevřel diskuzi na téma opravy fasády budovy sokolovny v Přerově. Dále přítomní 

diskutovali na téma provozu kasina v budově sokolovny a na téma vizuálního smogu ve městě.  
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Předsedkyně komise poděkovala všem členům za účast na jednání. 
 
Příští jednání komise se uskuteční v úterý 12. září 2017 v 16.30 hodin v salonku restaurace 
Městského domu. 
 
 

V Přerově dne 3. července 2017 

 

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

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


