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Zápis č. 39 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu 

Rady města Přerova ze dne 18. září 2018 

 

Přítomni:       Omluveni: 

Marta Jandová - předsedkyně        

Jana Kosturová     Nepřítomni:   

Jakub Navařík      Rudolf Neuls  

Zdeněk Hilbert       

Bohuslav Přidal 

Pavel Čada 

Jaroslav Sklář  

Otakar Bujnoch     

Pavla Roubalíková – org. pracovnice   

     

Hosté: 

      

Program: 

1. Zahájení 

2. Zhodnocení činnosti Komise CR a kultury za funkční období 2014 - 2018 

3. Různé 

4. Závěr 
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Ad1.  

Předsedkyně Marta Jandová přivítala přítomné členy komise a zahájila jednání.  

 

Ad2. 

Předsedkyně komise požádala přítomné členy o krátké zhodnocení činnosti Komise CR a 

kultury. 

Z. Hilbert na úvod poděkoval všem členům za spolupráci. 

B. Přidal sdělil, že Komise CR a kultury byla poradním orgánem rady města a neměla tak 

mnoho pravomocí. Dále uvedl, že stav kultury v Přerově není tak špatný, je to neustálý boj 

nadšenců. Tito „nadšenci“ jsou ale potřeba také v radě města, aby šly lépe prosazovat změny. 

Dále uvedl, že se bohužel nepodařilo uskutečnit vytvoření oddělení kultury na magistrátu. 

Dalším neuskutečněným projektem byl jednotný vizuální styl města.   

J. Kosturová sdělila, že velmi důležité je prosazování zájmů komise CR a radě města, je třeba 

návrhy řádně vysvětlit – např. při prosazování změn v dotačním programu v oblasti kultury to 

bylo zcela zřejmé. Pro činnost komise CR je důležité, aby byla stanovena koncepce kultury, 

kterou by se komise měla řídit, koncepce ale vytvořena nebyla. Dále uvedla jako velké plus 

převzetí Kina Hvězda pod Kulturní a informační služby města Přerova - je vidět, že Kino ožilo. 

P. Čada sdělil, že k prosazení zájmů Komise je potřeba lobovat na radě města. Dále uvedl, že 

se bohužel nepodařilo prosadit změnu při pořádání hudebních vystoupení ve městě zdarma – 

koncerty na hradbách, hody atd.  

J. Navařík uvedl, že považuje úspěch navýšení finančních prostředků do dotačního programu 

v oblasti kultury a úpravu pravidel přidělování dotací. Dalším úspěšným bodem bylo zařazení 

finanční podpory Nadačního fondu Přerovského jazzového festivalu mimo dotační program. 

O. Bujnoch sdělil, že dle jeho názoru je zřízení oddělení kultury na přerovském magistrátu 

důležité. Stále ale neexistuje přehled všech kulturních spolků v Přerově. 

 

Ad3. 

M. Jandová informovala přítomné členy o třetím ročníku akce Přerovské dvorky. Zároveň 

poděkovala všem spolupracovníkům této akce – sokolům, pracovníkům Muzea Komenského 

atd. Je vidět, že se tato akce ujala a letos se hlásili další dobrovolníci s nabídkou pomoci na 

akci.  

J. Kosturová uvedla, že na tomto případu lze vidět, že se ujímají také akce, které vzniknou 

„zespodu“ od lidí a následně je město podpoří. 
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Přidal informoval přítomné o připravovaném letošním Vánočním programu. Uvedl, že obdržel 

informaci, že program bude ve stejném duchu jako loni – představí se místní i mimopřerovské 

soubory. 

J. Kosturová uvedla, že jí v loňském vánočním programu chybělo větší zapojení místních škol. 

O. Bujnoch pozval přítomné na koncert Dechového orchestru Haná, který se uskuteční 6. 

října v Městském domě.  

J. Navařík pozval přítomné na akci Noc sokoloven, která proběhne v pátek 21. září. 

 

Ad4. 

Na závěr poděkovala předsedkyně komise všem členům za jejich práci po celé čtyři roky a 

ukončila jednání Komise CR a kultury. 

 

V Přerově dne 25. září 2018 

 

 

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

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


