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Zápis č. 33 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu 

Rady města Přerova ze dne 20. února 2018 

 

Přítomni:       Omluveni: 

Marta Jandová - předsedkyně   Rudolf Neuls     

Jana Kosturová     Otakar Bujnoch    

Bohuslav Přidal          

Jaroslav Sklař      Nepřítomni:    

Pavel Čada      Zdeněk Hilbert 

Jakub Navařík 

Bohuslav Přidal 

Pavla Roubalíková – org. pracovnice  

 

Hosté: 

Tomáš Navrátil (náměstek primátora) 

    

Program: 

1. Zahájení 

2. Pravidla dotačního programu v oblasti kultury 

3. Různé 

4. Závěr 
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Ad1.  

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

Ad2. 

Členové komise diskutovali nad současnými dotačními pravidly. Před jednáním Komise CR 

obdrželi návrhy na úpravy pravidel dotačního programu od pana Z. Hilberta, kterými se 

zabývali.  

Po zkušenosti z loňského roku řešili podmínku sídla a působnosti v Přerově u žadatele o 

dotaci. V loňském roce byly z tohoto důvodu vyřazeny některé dotace. 

J. Kosturová sdělila, že dle jejího názoru bychom neměli vyřazovat subjekty, které chtějí mít 

aktivity v Přerově, ale sídlo mají jinde. Měli bychom podporovat všechny subjekty, které 

chtějí pro Přerov něco udělat. 

T. Navrátil sdělil, že by tuto podmínku neměnil. Pokud by se vyskytl subjekt, který by právě 

z tohoto důvodu nemohl požádat o dotaci, může požádat o individuální dotaci mimo dotační 

program. 

J. Navařík také souhlasil, že by bylo vhodné tuto podmínku ponechat.  

Komise dále diskutovala nad dalšími možnými změnami. Po diskuzi byly stanoveny tyto 

závěry: 

- ponechat podmínku sídla a působnosti žadatele o dotaci 

- maximální poskytnutá částka na jednu žádost o dotaci by měla zůstat ve výši 200 000 Kč 

- maximálně 2 žádosti o dotaci od jednoho subjektu 

- v bodovém hodnocení ponechat kritérium pořádání akcí ke kulatým výročím 

 

J. Navařík navrhl, že do příštího jednání pošle všem členům komise návrh na další změnu: 

bodové ohodnocení výše spoluúčasti žadatele. 

Komise se na příštím jednání bude dotačními pravidly dále zabývat. Návrh pravidel bude 

uzavřen na příštím jednání Komise CR po projednání s Kanceláří primátora. 

 

Ad3. 

J. Navařík informoval přítomné členy Komise CR o připravovaném Krajském sokolském sletu, 

který se uskuteční v Přerově v termínu 16. června 2018. Žádost o spolupráci s městem 

Přerovem bude doručena Kanceláři primátora. Spolupráce by se měla týkat materiálně 
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technického zajištění akce (zábor veřejného prostranství, úklid, uzavření ulic, spolupráce s MP 

atd.) a záštity primátora nad průvodem cvičenců. 

Usnesení: 
Komise CR po projednání doporučuje Radě města Přerova podpořit Krajský sokolský slet 2018, 

který se bude konat dne 16. června 2018 v Přerově.  

Výsledek hlasování: Pro/5  Proti/-   Zdržel se/1 

Usnesení bylo přijato. 

 

B. Přidal informoval, že jej oslovila s žádostí o podporu paní J.B., která připravuje již 

několikátý ročník benefičního koncertu v Dubu nad Moravou s názvem Benefiční Galavečer. 

Tento koncert je hudebním setkáním pro všechny občany regionu, kteří byli v minulosti 

zasaženi ničivými povodněmi. V letošním roce vystoupí Václav Neckář s kapelou Bacily. 

Výtěžek z koncertu bude v letošním roce věnován organizaci Roska Přerov. Koncert se 

uskuteční 5. 5. 2018.  O finanční podporu požádala také primátora města Přerova. 

Usnesení: 

Komise CR po projednání doporučuje Radě města Přerova podpořit 7. Ročník Benefičního 

Galavečera v kostele Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou, který se uskuteční  

5. května 2018.  

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

Usnesení bylo přijato. 

 

J. Navařík požádal, zda by bylo možné všem členům Komise CR zasílat zápisy z pracovní 

skupiny k zajišťování oslav, aby byla Komise informována o plánovaných akcích. 

 
 
Příští jednání komise se uskuteční v úterý 13. března 2018 v 16.30 hodin v salonku 
restaurace Městského domu. 
 

V Přerově dne 28. února 2018 

 

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

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


