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Zápis č. 34 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu 

Rady města Přerova ze dne 13. března 2018 

 

Přítomni:       Omluveni: 

Marta Jandová - předsedkyně   Rudolf Neuls     

Jana Kosturová         

Bohuslav Přidal          

Jaroslav Sklař      Nepřítomni:    

Pavel Čada       

Otakar Bujnoch 

Jakub Navařík 

Bohuslav Přidal 

Pavla Roubalíková – org. pracovnice  

 

Hosté: 

Tomáš Navrátil (náměstek primátora) 

Daniela Novotná (Kancelář primátora) 

Josef Březina (odd. ochrany ŽP a památkové péče) 

    

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. 

Na úvod předala slovo panu J. Březinovi, který seznámil přítomné členy s programem 

statutárního města Přerova pro poskytování dotační na obnovu exteriéru památkově 

významných staveb na území města Přerova pro rok 2018. Celkový objem finančních 

prostředků v tomto programu je 150.000,-- Kč, maximální výše dotace činí 80.000,-- Kč, 

nejvýše však 50 % celkových nákladů na prováděnou obnovu exteriéru. V letošním roce se 

přihlásili dva žadatelé. První žádost byla určena na celkovou obnovu fasády uličního průčelí, 

výměnu oken, dveří a vrat objektu Horní náměstí čp. 18. Druhá žádost byla určena na 

dokončení celkové obnovy uličního prostředí objektu Horní náměstí čp. 3. Po následné 

diskuzi navrhli členové Komise pro CR a kulturu následující usnesení: 

 

Usnesení: 

Komise pro CR a kulturu po projednání doporučuje Radě města Přerova poskytnout dotaci v 

rámci Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru 

památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2018 ve výši 70.000,-- Kč pro 

objekt Horní náměstí čp. 3 a pro objekt Horní náměstí čp. 18 dotaci ve výši 80.000,-- Kč dle 

přiložené dokumentace. 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

Následně p. Březina seznámil členy komise s připravovanými žádostmi z Programu 

regenerace MPR a MPZ v ČR pro rok 2018 za město Přerov. Celková avizovaná částka pro 

rozdělení je 400 tis. Kč. Pro letošní rok je připraveno restaurování štukové výzdoby výstavního 

sálu ve II. NP zámku čp. 1 (nad průjezdem). Provedení prací je připraveno, smlouva s 

restaurátorem je podepsaná. Druhou akcí je dokončení prací na kapli sv. Jiří na Horním 

náměstí. Pro letošní rok je připravena do Programu úprava dřevěné stěny zádveří.  

 

Usnesení: 

Komise cestovního ruchu doporučuje Radě města Přerova poskytnout dotaci z Programu 

regenerace MPR a MPZ v ČR pro rok 2018 na restaurování štukové výzdoby výstavního sálu ve 

II. NP zámku čp. 1 (nad průjezdem) a dále na dokončovací práce V. etapy na kapli sv. Jiří 
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(úprava a obnova dřevěné stěny zádveří). V rámci zásad poskytování dotací z Programu 

komise doporučuje poskytnutí povinného podílu města v procentuální výši 7.500,-- Kč. 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

J. Březina doplnil, že Program regenerace městské památkové zóny v Přerově by měl být v 

roce 2019 aktualizován. Výhledově v roce 2019 město počítá s opravou západního parkánu 

(hradby). 

Z diskuze dále vyplynulo doporučení komise, zpracovat v roce 2019 dokumentaci k opravě 

budovy matriky a zařadit ji do aktualizovaného programu. 

Z. Hilbert vznesl dotaz, zda je vytvořen dlouhodobý plán oprav majetku města s výhledem na 

cca 10 let dopředu. 

D. Novotná sdělila, že existuje registr investic, který je každý rok aktualizován. 

 

Ad3. 

Členové komise se opět vrátili k pravidlům dotačního programu.  

Diskutovali nad současnými dotačními pravidly a navrhli vyřadit z hodnotících kritérií 

vícezdrojové financování a místo toho bodově odhodnotit finanční spoluúčast žadatele. 

Žadatel, kterému je přidělena celá požadovaná částka, je povinen provést vyúčtování dotace 

v plné výši, tedy vyúčtovat takovou částku, kterou uvedl jako celkové náklady. V případě, že je 

žadateli přidělena pouze část požadované podpory, je povinen vyúčtovat odpovídající 

poměrnou část nákladů, které uvedl jako celkové náklady akce. 

Dále členové komise CR navrhli úpravy bodového hodnocení dalších kritérií jak u žádostí na 

činnost tak i na akce. Jedná se o následující kritéria: přiměřenost nákladů, zapojení 

dětí/dospělých, zaměření jedinečnost. 

Navržené změny budou konzultovány s odd. právním a s výsledkem bude Komise CR 

seznámena. 

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

uzavřen na příštím jednání Komise CR po projednání s Kanceláří primátora. 
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Ad4. 

Předsedkyně komise informovala o návrhu novelizace obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem. Byly 

novelizovány termíny akcí plánovaných na rok 2018, jejichž pořadatelé si požádali o výjimku 

z této vyhlášky. 

J. Navařík sdělil, že by dle jeho názoru mělo být z důvodu bezpečnosti zakázáno používání 

pyrotechniky v době 5. 12. (Mikuláš). 

P. Čada uvedl, že by na základě zkušeností z minulých let navrhl úpravu nočního klidu v pátky, 

soboty a dny před státními svátky do 23.00 hodin z důvodu pořádání oslav, svateb atd. ve 

venkovních prostorách. Navrhl následující usnesení. 

Usnesení: 
Komise CR po projednání doporučuje Radě města Přerova zařadit do čl. 6 obecně závazné 

vyhlášky č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti 

s hlukem zařadit následující výjimku: Noční klid je touto vyhláškou omezen na celé území 

města výhradně na pátky, soboty a dny předcházející ostatním svátkům, a to do 23.00 hodin. 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

 
 
Příští jednání komise se uskuteční v úterý 10. dubna 2018 v 16.30 hodin v salonku 
restaurace Městského domu. 
 

V Přerově dne 19. března 2018 

 

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

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


