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Zápis č. 3 z jednání Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky 

Rady města Přerova ze dne 13. března 2019 

 

Přítomni:       Nepřítomni: 

Lada Galová – předsedkyně 

Otakar Bujnoch 

Jiří Lapáček      Omluveni: 

Lubomír Dostál      

Vladimír Koryčan 

Pavel Ondrůj 

Jaroslav Sklář 

Miroslava Švástová 

Jaroslav Biolek 

Pavla Roubalíková – org. pracovnice 

Josef Březina – host 

Daniela Novotná - host 

        

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Dotace v Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu 

exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2019  

(J. Březina, odd. památkové péče) 

3. Host: Daniela Novotná, vedoucí Kanceláře primátora 

4. Projednání mimořádných žádostí o dotaci v oblasti kultury  

5. Volba zástupce předsedkyně komise 

6. Různé 

7. Závěr 
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Ad1) 

Jednání komise řídila předsedkyně Lada Galová. Jednání zahájila a přivítala přítomné členy 

komise a pozvané hosty.  

Navržený program jednání komise byl schválen všemi členy komise.  

Ad2) 

Předsedkyně komise předala slovo J. Březinovi z oddělení památkové, aby přítomné seznámil 

s Programem statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru 

památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2019. Členové komise 

obdrželi předem přehled všech žadatelů. 

J. Březina informoval přítomné, že pro tento rok je v dotačním programu k dispozici částka 

150.000 Kč, s maximálním příspěvkem 80.000 Kč na jednu žádost. Dle schválených kritérií 

bylo provedeno hodnocení jednotlivých žádostí. Kritéria hodnocení jsou následující: zápis v 

Ústředním seznamu, stavba na území MPZ, stavba na území OP MPZ Přerov a Michalov, 

stavebně historická hodnota, míra komplexnosti a rozsah prací, náročnost jedinečnost 

provedené práce, celkové náklady. Z celkového počtu bodů byla vypočítána hodnota 

jednoho bodu a následně vypočten celkový počet bodů resp. finanční hodnota žádostí o 

dotaci.  

Přihlásilo se celkem 6 žadatelů, 1 žádost byla následně žadatelem stažena.  

Dále p. Březina představil jednotlivé žádosti a navrženou výši dotace. 

 Usnesení: 

Komise pro cestovní ruch, kultury a památky doporučuje Radě města schválit poskytnutí 

dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na obnovu exteriéru 

památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2019 s níže uvedenými 

žadateli na uvedené práce v uvedené výši: 

1. Horní náměstí 30  44.000 Kč 

2. Macharova 39  14.000 Kč 

3. Mostní 65   29.000 Kč 

4. Mostní 2   35.000 Kč 

5. Nám. Svobody 12  28.000 Kč 

Výsledek hlasování: Pro/9  Proti/-   Zdržel se/- 

Usnesení bylo přijato. 

Z diskuze následně vyplynulo, že by v příštím roce mohlo být navýšení finanční částky 

v dotačním programu pro žadatele přínosné.  
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Ad3) 

Předsedkyně komise předala slovo vedoucí Kanceláře primátora Daniele Novotné, aby členy 

komise seznámila s organizací kultury ve městě. 

D. Novotná sdělila, že kultura je ve městě Přerově zajišťována jak samotným městem – 

společenské, pietní akce, spolupráce s partnerskými městy, připomínky výročí, vydavatelská 

činnost, spolupráce se Sdružením historických sídel a měst nebo tvorba propagačních 

předmětů. Další kulturní aktivity zajišťují Kulturní a informační služby města Přerova – 

příspěvková organizace města. Pod její správu spadají: provozování informačních center, 

Městského domu, Galerie města Přerova, Výstavní síně Pasáž, Kina Hvězda.  

Kancelář primátora je tzv. metodický odbor, který s KIS komunikuje a spolupracuje. Kancelář 

primátora má ve správě dotační program v oblasti kultury, kde je každoročně dle kriteriálních 

hodnocení rozdělována žadatelům částka cca 2 miliony korun. 

D. Novotná požádala členy komise, aby se s dotačním programem seznámili a sdělili 

případné návrhy na úpravu nebo změnu, protože v průběhu června se již připravují dotační 

programy na další rok. 

M. Švástová sdělila, že často dochází k situaci, že v jednom termínu je pořádáno několik akcí. 

Proto by bylo vhodné, aby existoval nějaký elektronický kalendář, kde by se organizátoři akcí 

dověděli o plánovaných akcích. 

L. Galová sdělila, že existuje kalendář akcí na webových stránkách města i podrobný 

velkoformátový tištěný, kde jsou všechny akce, které organizátoři nahlásili v informačním 

centru, zaznačeny. 

D. Novotná uvedla, že měsíce květen, červen a září jsou na pořádání akcí nejčastější, proto se 

stává, že se bohužel akce kryjí. A často není možné termín změnit.  

M. Švástová vznesla dotaz, jak budou probíhat oslavy 17. listopadu v letošním roce. 

D. Novotná uvedla, že bude určitě připomenuto výročí, které vychází na tento rok. Určitě 

bude uspořádán pietní akt, v současné době probíhají jednání s Muzeem Komenského o 

zapůjčení výstavy k datu 17. listopadu, dále s Kinem Hvězda nebo místní římskokatolickou a 

evangelickou farností. Výsledkem bude jednotná propagace a uspořádání aktivit, aby na sebe 

navazovaly. Město Přerov bylo osloveno obecně prospěšnou společností Post Bellum, zda se 

zapojí do kampaně k výročí 17. listopadu s názvem „Nezapomeňme“. Město podpoří 

natáčení vzpomínek pamětníků. 

J. Biolek sdělil, že i Klub Dlažka má v plánu připomínku listopadových událostí, ale nebude je 

pořádat přímo v den výročí, ale v jiném termínu. 

Pavel Ondrůj uvedl, že také letošní první koncert Hudebního léta na hradbách bude 

symbolicky věnován výročí třiceti let od Listopadu. 

D. Novotná uvedla, že by tyto aktivity mohly být také zařazeny do společné propagace výročí. 
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Ad 4) 

Členové komise se vrátili k projednání dvou žádostí o mimořádnou dotaci v oblasti kultury: 

- Akce Dreamers/Snílci – taneční muzikál, který proběhl v lednu v Kině Hvězda, 

požádali o 35.000 Kč 

- P.N.  10 – vzpomínkový koncert k 10. výročí úmrtí Pavla Nováka, požádali o 50.000 Kč. 

Kancelář primátora vyzvala oba žadatele, aby doručili všechny povinné podklady dotace a 

následně provedla bodové hodnocení obou žádostí dle kritérií dotačního programu pro rok 

2018. Na základě tohoto hodnocení dosáhli oba žadatelé menší počet bodů, než byl nejnižší 

počet bodů u žadatelů o dotaci v klasickém dotačním programu. Proto by dle tohoto 

hodnocení nedosáhli na dotaci. 

M. Švástová sdělila, že by si žadatelé o finanční podporu splňující dotační podmínky měli 

žádat v rámci klasického dotačního program. Pokud by si požádali mimořádně, nemělo by jim 

být s žádostí vyhověno.  

J. Sklář uvedl, že pokud Komise v tomto případě navrhne mimořádnou dotaci, může se stát, 

že v příštím roce budou žadatelé využívat mimořádné dotace, kde bude větší 

pravděpodobnost, že dotaci získají.  

Následně členové komise hlasovali o jednotlivých žádostech: 

 Usnesení: 

Komise pro cestovní ruch, kultury a památky doporučuje Radě města neposkytnout finanční 

podporu akce P.N.  10.  

Výsledek hlasování: Pro/7  Proti/-   Zdržel se/2 

Usnesení bylo přijato. 

 

 Usnesení: 

Komise pro cestovní ruch, kultury a památky doporučuje Radě města poskytnout finanční 

podporu akce Taneční školy Duckbeat na podporu akce DREAMERS/Snílci ve výši 5.000 Kč.  

Výsledek hlasování: Pro/4  Proti/3   Zdržel se/2  

Usnesení nebylo přijato. 

 

D. Novotná sdělila, že o podporu požádal p. K.  za přerovskou hudební skupinu Imperio. Po 

domluvě obdrží členové propagační trika města a případně Kancelář primátora odkoupí 

profesionální nahrávku skupiny jako propagační předmět města Přerova. 

Ad5) 
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L. Galová sdělila, že komise si musí zvolit zástupce předsedajícího, v případě, že by předseda 

nebyl na jednání přítomen. Za svého zástupce navrhla PhDr. Jiřího Lapáčka. 

 Usnesení: 

Komise pro cestovní ruch, kultury a památky schvaluje PhDr. Jiřího Lapáčka jako zástupce 

předsedkyně komise.   

Výsledek hlasování: Pro/8  Proti/-   Zdržel se/1  

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad6) 

J. Lapáček informoval, že Státní okresní archiv ve spolupráci s Výstavní síní Pasáž připravuje 

výstavu „Akce Kulak“, která bude pro veřejnost přístupna v dubnu letošního roku. 

L. Galová informovala, že byla zřízena e-mailová schránka Komise pro cestovní ruchu, kulturu 

a památky: KomiseRM.KCRKP@prerov.eu, která bude zveřejněna na webových stránkách 

města. Dále sdělila, že na příštím zasedání komise proběhne krátké školení k GDPR. 

O. Bujnoch sdělil, že by bylo dobré, aby se pořadatelé výstav vzájemně informovali o 

termínech vernisáží, aby nedocházelo k jejich konání ve stejném termínu. 

L. Galová uvedla, že takové výjimky jsou a budou, protože mnohdy není jednoduché sladit 

termíny výstavního plánu všech institucí dohromady. 

Předsedkyně komise poděkovala členům za účast a ukončila jednání. 

Příští jednání komise se uskuteční ve středu 24. dubna 2019 v 15.00 hodin v zasedací 

místnosti rady města (nám. T. G. Masaryka 1). 

 

V Přerově dne 20. března 2019 

 

 

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

       Pavla Roubalíková v. r.           Lada Galová v. r. 

         org. pracovnice                  předsedkyně komise  

mailto:KomiseRM.KCRKP@prerov.eu

