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Zápis č. 29 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu 

Rady města Přerova ze dne 12. září 2017 

 

Přítomni:       Omluveni: 

Marta Jandová - předsedkyně   Otakar Bujnoch   

Bohuslav Přidal     Jakub Navařík 

Jana Kosturová       

Pavel Čada       

Zdeněk Hilbert     Nepřítomni:  

Jaroslav Sklař      Rudolf Neuls  

Pavla Roubalíková – org. pracovnice        

        

Hosté: 

Irena Kanovská (vedoucí programového odd. Městského domu) 

   

Program: 

1. Zahájení 

2. Koncepce kultury v Městském domě 

 

3. Pravidla pro umisťování reklamních a propagačních zařízení  

 

4. Různé 

 

5. Závěr 
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Ad1.  

Předsedkyně Marta Jandová přivítala přítomné členy komise, pozvaného hosta a zahájila jednání. 

 

Ad2. 

Předsedkyně komise představila pozvaného hosta paní Irenu Kanovskou - vedoucí programového 

oddělení Městského domu. 

I. Kanovská na úvod sdělila, že je v této funkci 8 měsíců a stále se s  chodem Městského domu 

seznamuje. Kromě dramaturgie musí řešit i další záležitosti (pronájmy sálu, spolupořadatelské 

akce, propagaci atd.). V současné době není žádná metodika, která by jasně určovala cíl zaměření 

kultury Městského domu. Neexistuje také žádný realizační tým a dlouhodobě není provoz dle 

názoru I. Kanovské udržitelný. Dle názoru I. Kanovské nemůže kulturní program Městského domu 

konkurovat kulturním vystoupením ve městě zdarma: na hradbách, městských slavnostech atd.  

Členové komise se zajímali také o ekonomickou stránku fungování Městského domu, proto bude 

na některé z dalších jednání pozván zástupce KISu, aby s financováním kultury v Městském domě 

komisi seznámil.       

 

Ad3. 

M. Jandová sdělila, že by se komise měla více zabývat problematikou umisťování reklamních a 
propagačních zařízení, protože v jiných městech (Uherské Hradiště, Brno,…) už se tímto tématem 

začínají intenzivně zabývat a jejich vytvořená pravidla a pokyny by mohla sloužit jako inspirace. 
Dále sdělila, že již jednala s  Ing. arch. Koryčanovou z odboru rozvoje, která přislíbila v této 

záležitosti spolupracovat. 
Členové komise se na dalších jednáních budou touto problematikou dále zabývat. 

 
Ad 4. 

B. Přidal informoval o připravované Ceně města Přerova. Rada města navrhla udělit Cenu města 
Přerova 7 osobnostem, i když v zásadách udělování je počet omezen na 5 osobností.  

Dále informoval ostatní členy komise o novém konceptu vánočních oslav v Přerově. 
 

Členové komise byli informováni, že dotační program na příští rok bude zastupitelstvo města 
Přerova schvalovat na svém jednání 18. září. Pro oblast kultury je plánována částka 1.998.000 Kč, 

Československý jazzový festival je z dotačního programu vyloučen, bude financován jiným 
způsobem (pravděpodobně  z KISu), proto je celková výše prostředků o cca 900 000 Kč vyšší, než 

v loňském roce.   
M. Jandová pozvala všechny členy komise na setkání se zástupci kultury, které proběhne 20. září 
v Malém sále Městského domu od 16 hodin. 
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Předsedkyně komise poděkovala všem členům za účast na jednání. 
Příští jednání komise se uskuteční v úterý 10. října 2017 v 16.30 hodin v salonku restaurace 
Městského domu. 
 
 

V Přerově dne 25. září 2017 

 

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

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


