
1 
 

Zápis č. 5 z jednání Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky 

Rady města Přerova ze dne 5. června 2019 

 

Přítomni:       Nepřítomni: 

Lada Galová – předsedkyně 

Jiří Lapáček      Omluveni: 

Lubomír Dostál     Vladimír Koryčan  

Otakar Bujnoch 

Pavel Ondrůj 

Jaroslav Sklář 

Miroslava Švástová 

Jaroslav Biolek 

Pavla Roubalíková – org. pracovnice 

       

 

 

 

Program: 

1. Zahájení 

 

2. Hodnocení individuálních dotací v oblasti kultury (viz usnesení Rady města) 

 

3. Informace o letních akcích v Přerově – Přerovské svatovavřinecké hody, Hudební 

léto na hradbách atd. 

 

4. Různé 

 

5. 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 přítomnými členy komise.  

 

Ad2) 

Předsedkyně komise informovala členy komise o úkolu, který Rada města udělila Komisi pro 

cestovní ruch, kultury a památky a také Komisi pro školství a sport. Tento úkol se týkal 

stanovení jednotných pravidel pro žadatele o individuální dotaci u obou komisí.  

Dle názoru předsedkyně komise je bodovací systém dotačního programu pro oblast kultury, 

který byl vypracován Komisí cestovního ruchu a památek v minulém volebním období, 

transparentní. 

Předsedkyně informovala členy komise, že se na základě úkolu z Rady města sejde 

s předsedou Komise pro školství a sport Zdeňkem Navrátilem a s Jakubem Navaříkem, aby se 

domluvili na možném jednotném systému hodnocení mimořádných žádostí o dotace.  

P. Ondrůj k tomuto tématu uvedl, že by dle jeho názoru měla být každá žádost hodnocena 

individuálně. 

J. Sklář souhlasil s P. Ondrůjem, že pokud je to mimořádná dotace, tak je ve většině případů 

něčím individuální. Dále uvedl, že by na volný čas i kulturu měla být na mimořádné dotace 

vyhrazena stejná finanční částka. 

J. Biolek sdělil, že by měl být např. k 30. červnu určen (a měl by být předem znám) obnos 

peněz, který by se rozdělil mezi žadatele o mimořádnou dotaci. Dále uvedl, že by ale 

především žadatelé měli ve vlastním zájmu sledovat, kdy se vyhlašuje na podzim klasický 

dotační program. Mimořádné dotace by měly být udělovány pouze při mimořádné 

příležitosti, nikoliv, když žadatel zapomněl podat žádost v řádném termínu. 

Členové komise se tímto tématem budou zabývat na dalším jednání komise. 

  

Ad3) 

Předsedkyně komise a další členové komise informovali o tipech na kulturní akce v Přerově 

během letní sezóny: 

Všechny akce jsou v evidenci Městského informačního centra a v kalendáři akcí na webu 

města. 
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 8. 6.     Zahájení provozu Ololodi Kordulka na Bečvě 

 NEDĚLE červen,   Promenádní koncerty v parku Michalov 

červenec,srpen 

 21. 6.     Evropský den hudby 

 25. 6., poté každé úterý 1. koncert festivalu Hudební léto na hradbách 

 26. 6.    Taneční odpoledne na Wilsonce 

 28. 6.     Koncert ZUŠ na nádvoří zámku 

 ČTVRTEK červenec, srpen Dostavníčko s divadlem 

 9. – 11. 8.    Přerovské svatovavřinecké hody 2019 

… 

 

Ad 4) 

O. Bujnoch vznesl dotaz, zda se bude Komise dále zabývat změnou pravidel při udělování 

Ceny města Přerova.  

Předsedkyně sdělila, že se k tomuto tématu komise vrátí po prázdninách. 

P. Ondrůj informoval o připravované publikaci Nadačního fondu Blues nad Bečvou, která 

bude obsahovat přehled osobností z oblasti hudby, kteří pocházejí z Přerova. 

J. Sklář požádal, aby na příští jednání komise byl zařazen bod: Koncepce vánočního programu 

2019 v Přerově. 

 

Předsedkyně komise poděkovala členům za účast a ukončila jednání. 

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 17. září 2019 v 15.00 hodin v zasedací místnosti 

rady města (nám. T. G. Masaryka 1). 

 

V Přerově dne 27. června 2019 

 

 

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

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

         org. pracovnice                  předsedkyně komise  


