Zápis č. 4 z jednání Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky
Rady města Přerova ze dne 24. dubna 2019

Přítomni:

Nepřítomni:

Lada Galová – předsedkyně
Jiří Lapáček

Omluveni:

Lubomír Dostál

Otakar Bujnoch

Vladimír Koryčan
Pavel Ondrůj
Jaroslav Sklář
Miroslava Švástová
Jaroslav Biolek (přítomen od 15.45 hodin)
Pavla Roubalíková – org. pracovnice
Renata Lounová – host
Jolana Plšková - host

Program:
1.

Zahájení

2.

Školení „Ochrana osobních údajů“ (Renata Lounová, pověřenec pro ochranu osobních
údajů, MMPr)

3.

Činnost Městského informačního centra (Jolana Plšková, vedoucí MIC)

4.

Návrh na úpravu zásad pro udělování Ceny města Přerova

5.

Různé

6.

Závěr
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Ad1)
Jednání komise řídila předsedkyně Lada Galová. Jednání zahájila a přivítala přítomné členy
komise a pozvané hosty.
Ad2)
Členové komise byli proškoleni zmocněnkyní úřadu R. Lounovou ve věci ochrany osobních
údajů (GDPR).
Komise byla seznámena se základními pojmy – co je osobní údaj, který osobní údaj a kdy je
nutné jej anonymizovat. Kdo je subjektem údajů, správcem údajů, kdo má právní důvody pro
zpracování osobních údajů. Dále bylo vysvětleno, jaké údaje zpracovává magistrát města o
členech komise. Členové komise se nejčastěji setkají s osobními údaji při hodnocení žádostí o
dotace v oblasti kultury a v oblasti památkové péče. Proto byli členové komise poučeni, jak
s těmito údaji zacházet a jak zamezit jejich možnému úniku (zaheslováním přílohy s citlivými
údaji).
S možnými dotazy týkajícími se GDPR se mohou členové komise obrátit na paní Renatu
Lounovou: tel. 581 268 135, mobil: 728 377 766, e-mail: renata.lounova@prerov.eu.
Dále dostali členové komise doporučení, jaká používat hesla. Při kopírování osobních údajů
na flash disk je doporučeno zaheslování flash disku, k čemuž byl vytvořen oddělením IT
návod.
Po ukončení práce v komisi končí důvod pro zpracování osobních údajů, které členové
během své činnosti získají, proto by je měli následně odstranit z počítačů, flash disků a
skartovat tištěné materiály s osobními údaji. Mlčenlivost o osobních údajích platí po dobu
působení v komisi i po jejím skončení.
Chybějící členové komise – O. Bujnoch a J. Biolek budou proškoleni individuálně.
Přítomní členové podepsali prohlášení o mlčenlivosti.
Následně členové komise jednomyslně schválili další program jednání komise – bod č. 4 byl
prohozen s bodem č. 3.

Ad3)
Předsedkyně komise předala slovo vedoucí Městského informačního centra v Přerově, Jolaně
Plškové, která členy komise seznámila s činností MIC v Přerově.
J. Plšková uvedla, že Městské informační centrum (MIC) funguje už od roku 1998, během své
činnosti několikrát změnilo adresu, nyní sídlí na náměstí T. G. Masaryka v budově Městského
domu. MIC je součástí Kulturních a informačních služeb, zajišťuje také provoz informačního
centra v Předmostí, Památníku lovců mamutů a Městského evropského informačního centra.
MIC poskytuje návštěvníkům bezplatné informace i služby za úplatu (kopírování, skenování,
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internet pro veřejnost), výlepovou službu a předprodej vstupenek. MIC vkládá informace do
kalendáře akcí na webu města a také zpracovává tištěný program akcí celoroční (v nákladu
1000 kusů), který je k dispozici v MIC, a dále je distribuován na veletrzích cestovního ruchu a
měsíční kalendář akcí (uzávěrka je vždy 25. den v měsíci). Pořadatelé jsou pravidelně na
konci kalendářního roku vyzváni, aby poslali své plánované akce na následující rok, a ty
mohly být zařazeny do kalendáře akcí – tištěného i webového. Nově MIC spravuje kalendář
akcí také v mobilní aplikaci Mobilní rozhlas.
V MIC jsou také nabízeny propagační předměty. Členové obdrželi nově vydanou cyklomapu
Přerova a okolí.
MIC eviduje také statistiku návštěvnosti – v roce 2018 navštívilo MIC v Přerově cca 25 000
návštěvníků a v Předmostí cca 9 000 návštěvníků.
MIC organizuje komentované prohlídky – 4 okruhy: Kulturní dědictví, Michalov a laguny,
Pivovar a Archeologie v kostce.
Infocentrum v Předmostí zajišťuje ve spolupráci se ZŠ J. A. Komenského program pro školy –
Čtvrtek s mamutím programem.
J. Plšková dále zmínila o připravovaném projektu „Cyklisté vítáni“, v současné době je ve fázi
příprav.
L. Galová v souvislosti s cyklistikou uvedla nový projekt sdílených kol v Prostějově, který byl
spuštěn letos.

Ad 4)
Komise obdržela návrh občana (B. Přidala) na projednání změny pravidel udělování Ceny
města Přerova.
V roce 2015 schválilo zastupitelstvo města Zásady pro udělování Ceny města - pamětní
medaile J. A. Komenského. V současné době je dle zásad Cena udělována zpravidla jednou za
čtyři roky – vždy ve třetím roce volebního období maximálně pěti navrženým kandidátům.
Pravidly není upraveno, jak hluboko do minulosti mohou být navrženy osobnosti na ocenění
in memoriam.
Občan navrhuje změnu v těchto bodech:
-

Cena města se uděluje žijícím osobnostem
Cena je udělována zpravidla jednou za rok – maximálně pěti navrženým kandidátům

Následně členové komise diskutovali o pravidlech a návrzích na jejich možnou změnu.
Během diskuze padlo několik návrhů, ale usnesení nebylo formulováno. Téma udělování Cen
města Přerova bude na některém z dalších jednání Komise zařazeno do programu a členové
komise navrhnou usnesení.
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Ad6)
Předsedkyně komise informovala členy komise, že v dubnu byla slavnostně předána Cena
hejtmana Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury panu Jiřímu Vojzolovi, in memoriam.
P. Ondrůj pozval přítomné na Kytarový rekord na hradbách, který se uskuteční 1. května.
Předsedkyně uvedla, že by bylo vhodné, aby se členové komise na kulturních akcích
objevovali a měli tak povědomí o stavu kultury ve městě.

Předsedkyně komise poděkovala členům za účast a ukončila jednání.
Příští jednání komise se uskuteční ve středu 5. června 2019 v 15.00 hodin v zasedací
místnosti rady města (nám. T. G. Masaryka 1).

V Přerově dne 14. května 2019

…………………………………………..

…………………………………………….

Pavla Roubalíková v. r.

Lada Galová v. r.

org. pracovnice

předsedkyně komise
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