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Zápis č. 31 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu 

Rady města Přerova ze dne 23. listopadu 2017 

 

Přítomni:       Omluveni: 

Marta Jandová - předsedkyně   Bohuslav Přidal  

Rudolf Neuls      Jakub Navařík 

Bohuslav Přidal        

Zdeněk Hilbert         

Jana Kosturová     Nepřítomni:  

Pavel Čada 

Otakar Bujnoch 

Pavla Roubalíková – org. pracovnice  

 

Hosté: 

Tomáš Navrátil (náměstek primátora) 

Daniela Novotná (vedoucí Kanceláře primátora)   

    

Program: 

1. Zahájení 

2. Doplnění seznamu „Hroby významných osobností na hřbitově v Předmostí“ 

3. Dotační program pro rok 2018 v oblasti kultury 

4. Různé 

5. Závěr 
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Ad1.  

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

 

Ad2. 

Na základě podnětu občanky města Přerova obdrželi členové Komise CR a kultury návrh na doplnění 

seznamu „Hroby významných osobností na hřbitově v Předmostí“ a označení čestného hrobu 

akademického malíře Stanislava Krátkého (*17.4.1914, + 14.11.2001). Hrob se nachází na hřbitově 

v Předmostí. Hrob sousedí s hroby rodiny Knejzlíkových a Petřivalských. 

Dle vnitřního předpisu č. 18/2015 Pravidla pro udělování označení Čestný hrob, musí být návrh 

předložen k projednání Komisi pro CR a kulturu. Návrh dále projedná Rada města Přerova a následně 

Zastupitelstvo města Přerova. 

Usnesení: 

Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova udělit označení „Čestný hrob“ hrobu Stanislava 

Krátkého.  

Výsledek hlasování: Pro/6  Proti/-   Zdržel se/- 

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad3. 

Členové komise obdrželi před jednáním podklady (jednotlivé projekty, rozpočet, dotazník) 

k žádostem o dotaci v oblasti kultury na rok 2018 k nastudování a dále obdrželi návrh 

bodování jednotlivých žádostí. V tomto návrhu byl doplněn počet bodů v kategorii „Body 

přidělované komisí“ následujícím způsobem: Každý člen komise CR a kultury stanovil body u 

žádostí na "ČINNOST" v rozmezí 0 - 15 bodů, u žádostí na "AKCI" v rozmezí 0 - 25 bodů. 

Následně byl vypočítán aritmetický průměr bodového hodnocení a byla vypočítána výše 

dotace jednotlivých žádostí.  

Komise se usnesla matematicky zaokrouhlovat na tisíce výši navržené dotace, ale dle 

schválených podmínek nesmí být žadateli navržena částka vyšší, než požadoval.  

V dotačním programu na rok 2018 byla pro oblast kultury vyčleněna částka 1 998 000 Kč. 

Tento dotační program je zaměřen na finanční podporu kultury a je rozdělen do 2 oblastí: na 

činnost subjektů působících v kultuře a na pořádání kulturních akcí. 

V tomto dotačním programu bylo podáno celkem 38 žádostí ve 2 kategoriích. V kategorii 

ČINNOST bylo podáno 18 žádostí a byla rozdělena částka 740 000 Kč. V kategorii AKCE bylo 

podáno 20 žádostí a byla rozdělena částka 1 258 000 Kč. 
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D. Novotná seznámila členy komise s průběhem hodnocení jednotlivých žádostí a 

s průběhem výpočtu výše dotace.  

Členové komise se vyjadřovali k jednotlivým projektům a následovala obsáhlá diskuze.  

Z dotačního programu bylo vyloučeno celkem 5 žádostí, které nesplnily schválené podmínky 

Dotačního programu pro rok 2018 v oblasti kultury. Jedná se o žádosti DKU-033-2018, DKU-

034-2018, DKU-035-2018, DKU-036-2018 a DKU-037-2018, DKU-038-2018 jejichž žadatelé 

nemají sídlo v Přerově. Žádost o dotaci DKU-003-2018 stornoval žadatel a sloučil ji se svou 

druhou podanou žádostí.  

Jednotlivým žádostem byly přiděleny finanční částky dle bodovacího systému. Všichni 

přítomní s navrženým rozdělením finanční podpory souhlasili. Následnou kontrolou 

předsedkyně komise a organizační pracovnice byla nalezena chyba ve výpočtu průměrné 

hodnoty bodů přidělených komisí 3 žádostí: DKU-023-2018 (2 členové komise udělili této 

žádosti po 20 bodech, 6 členů 0 bodů, průměr je tedy 40 : 8 = 5, v přehledu bylo chybně 

uvedeno 15), žádost DKU-027-2018 (od jednoho člena obdržela žádost 2 body, dále dva 

členové žádost hodnotili 15 body a jeden člen 20 body, ostatní 0 body, průměr činí tedy 7 

bodů, v přehledu bylo chybně uvedeno 5 bodů) a žádost DKU-021-2018 (2 členové komise 

udělili této žádosti po 20 bodech, 2 členové po 15 bodech, jeden po 25 a jeden přidělil 3 

body. Poslední člen komise tuto žádost nehodnotil. Průměr hodnocení 7 členů komise je 15 

nikoliv 7 bodů, jak bylo uvedeno v přehledu). Po tomto zjištění byly zkontrolovány všechny 

bodové hodnoty a provedena oprava tabulky „Přehled navržených finančních prostředků 

Dotačního programu v oblasti kultury na rok 2018“. 

Výsledný přehled navržených finančních částek je uveden v tabulce „Přehled navržených 

finančních prostředků Dotačního programu v oblasti kultury na rok 2018.“ 

Po diskuzi bylo navrženo usnesení. 

Usnesení: 

Členové komise souhlasí s navrženým rozdělení finanční podpory Dotačního programu 

v oblasti kultury na rok 2018. 

Výsledek hlasování: Pro/5  Proti/2   Zdržel se/- 

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad4. 

Členové komise se budou na dalším jednání dále zabývat podmínkami Dotačního programu 

na rok 2019, aby po zkušenostech z loňského a letošního roku zapracovali připomínky a 

návrhy na úpravu podmínek dotačního programu na kulturu v roce 2019. Jedná se například 

o podmínku nutné působnosti a sídla žadatele o dotaci v Přerově, vyloučení mezd, bodové 
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zvýhodnění spolkové činnosti. V letošním roce bylo celkem 6 žádostí vyřazeno právě proto, že 

žadatelé neměli sídlo v Přerově. 

 

Ad6. 
Předsedkyně komise poděkovala všem členům za účast na jednání. 
 
 
Příští jednání komise se uskuteční v úterý 12. prosince 2017 v 16.30 hodin, místo bude 
upřesněno. 
 

V Přerově dne 24. listopadu 2017 

 

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

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


