
Pořadové číslo:  32/7 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 13.10.2017 

Návrh pro 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 10. 

2017 

Zpravodaj:  Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Kontrola plnění usnesení 705/24/10/2017  - podnět ve věci zhodnocení kvality vánočních 

trhů v roce 2016, vánoční oslavy 2017.  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

bere na vědomí průběžnou informaci k záměru pořádání oslav Vánoc 2017. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova materiál projednávala na své schůzi dne 12. 10. 2017. Předkládaný návrh na 

usnesení je v souladu s usnesením rady.  

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání.  

 

 

 

Důvodová zpráva 

 

Na základě požadavku, aby byly vánoční oslavy zabezpečovány externí společností, bylo usnesením č. 

3006/73/10/2017 na 73. schůzi Rady města Přerova, konané dne 13. 7. 2017 schváleno uzavření 

smlouvy o pořadatelství Přerovských vánočních trhů 2017 - 2027 mezi statutárním městem Přerovem 

jako objednatelem a společností RK Invest s.r.o., se sídlem Dornych 420/2a, Trnitá, 602 00 Brno, IČ 

262 19 140, jakožto pořadatelem/koncesionářem. Tato smlouva upravuje povinnosti pořadatele i 

města.   

 

Pořadatel je povinen každoročně prokázat objednateli uzavření pojistné smlouvy na pojištění škod 

vzniklých v souvislosti s plněním s limitem pojistného min. 5.000.000,-- Kč. Toto bylo splněno. 



Pořadatel je dále povinen po dobu platnosti smlouvy každoročně nejpozději do 30. 9. předložit 

zadavateli v souladu s předloženým projektem návrh obsahující konkretizaci níže uvedených věcí: 

a) konkrétní návrh a dramaturgii kulturního a doprovodného programu – programové 

schéma, s podmínkou dodržení jeho charakteru prezentovaném v předloženém projektu, 

(viz Příloha 1), 

b) přehled předpokládaného finančního objemu investic investovaného do kulturního 

programu, včetně finančního objemu investovaného do doplňkových akcí, aktivit a 

atrakcí, (viz Příloha 2), 

c) specifikace veškerého prodejního sortimentu, (viz Příloha 3), 

d) návrh na vizuální podobu stánků; včetně návrhu na jejich jednotnou podobu výzdoby, 

osvětlení, štítů, tabulí a navigačního systému, (viz Příloha 4), 

e) grafický návrh vánočního motivu – loga PVT, který bude umístěn na porcelánových 

hrncích a jednorázových kelímcích pro prodej punče, (viz Příloha 5), 

f) podoba prvků vánoční světelné výzdoby, vč. ozdobení a nasvícení vánočního stromu, (viz 

Příloha 4), 

g) popis a vizualizaci prodejních stánků, pódia, doplňkových atrakcí (viz Příloha 4). 

 

V průběhu letních měsíců se uskutečnilo několik jednání zástupce pořadatele se zástupci města a 

Kulturních a informačních služeb, na kterých byly konkretizovány jednotlivé části programu a 

požadavky města.  

Bylo dohodnuto, že slavnostní rozsvícení vánočního stromu se uskuteční ve čtvrtek 30. 11. 2017 za 

přítomnosti primátora a žáků, kteří v letošním roce získali ocenění Scholar 2017. Zároveň budou 

otevřeny vánoční trhy a na pódiu se uskuteční koncertní vystoupení.  

 

Na jednáních byla diskutována také dramaturgie programu, a to jak v návaznosti na přerovské tradice 

(Mikulášská nadílka, živý betlém, štědrovečerní dopolední koncert, plavecká otužilecká show nebo 

novoroční ohňostroj), tak také v návaznosti na předpokládanou návštěvnost vánočních trhů a 

doprovodného programu v jednotlivých adventních a povánočních dnech. Tomu bude také 

přizpůsobena otevírací doba stánků a jejich počet.  

 

Pozornost byla na jednáních věnována také informacím o zabezpečení vánočního stromu a 

novoročního ohňostroje, které má zajistit město. Uskuteční se také další společné jednání se zástupci 

Technických služeb města Přerova, s nímž pořadatel bude mít uzavřenou smlouvu na technické 

zabezpečení oslav.  

 

Kromě programových a technických záležitostí bude ve spolupráci s městem řešena také medializace 

akce.  

 

 

 


