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Zápis č. 6 z jednání Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky 

Rady města Přerova ze dne 17. září 2019 

 

Přítomni:       Nepřítomni: 

Lada Galová – předsedkyně 

Jiří Lapáček      Omluveni: 

Lubomír Dostál       

Otakar Bujnoch 

Pavel Ondrůj 

Jaroslav Sklář 

Miroslava Švástová 

Jaroslav Biolek 

Vladimír Koryčan 

Pavla Roubalíková – org. pracovnice 

Jaroslav Macíček - host 

       

 

 

 

Program: 

1. Zahájení 

 

2. Vánoční program 2019 (J. Macíček) 

 

3. Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru 

památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2020 (M. 

Švástová) 

 

4. Podmínky 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 pozvaného hosta.  

Navržený program jednání komise byl schválen všemi přítomnými členy komise.  

 

Ad2) 

Předsedkyně komise informovala členy komise o vývoji situace zajištění vánočních oslav na 

náměstí TGM. Stávající pořádající firma vypověděla smlouvu a radní pověřili ředitele 

Kulturních a informačních služeb pana J. Macíčka, aby zajistil vánoční program. Předsedkyně 

komise předala slovo J. Macíčkovi, aby představil program letošních Vánoc. 

 vánoční program bude v době od 1. prosince do 1. ledna 2020 

 rozsvícení vánočního stromu, rozsvícení betléma na Horním náměstí proběhne v 

neděli 1. prosince 

 je domluveno 8 prodejních stánků s občerstvením a 4 stánky s vánočním zbožím 

 hudební produkce bude na náměstí vždy v úterý, středu, pátek, sobotu a neděli 

 začátek hudební produkce bude vždy v 17 a 19 hodin 

 program doplní vystoupení dětí ze všech místních mateřských škol 

 oslavy Mikuláše zajistí Duckbeat, bude i ohňostroj 

 v Městském domě bude opět Vánoční salon 

 15. prosince bude historický jarmark na Horním náměstí 

 bude zajištěna LED obrazovka 

 prostory pro vánoční dílničky jsou v řešení 

 Štědrodenní koncert na náměstí TGM: Re-Vox 

 Silvestr na náměstí: odpoledne otužilci v Bečvě, hudba: Freďáci na náměstí TGM, 

večer hudebních produkce místních DJ 

 Novoroční ohňostroj: 1. 1. v 18 hodin 

Předsedkyně komise poděkovala J. Macíčkovi za informace. 

 

Ad3) 

Předsedkyně komise předala slovo M. Švástové, která zastoupila nepřítomnou pracovnici 

odd. pam. péče, aby přítomné členy komise seznámila s Programem pro poskytování dotací 

na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2020.  

Členové komise obdrželi navrhovaný program k nastudování před jednáním komise. Program 

bude následně předložen Zastupitelstvu města Přerova ke schválení a vyhlášení. 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města pro účely 

Programu činí 150 000,-- Kč. Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 80 000,-- Kč, 
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nejvýše však 50 % celkových vynaložených nákladů. Žádost o poskytnutí dotace musí být 

doručena ve lhůtě od 3. února 2020 do 14. února 2020. 

Usnesení: 
Komise pro CR a kulturu doporučuje Radě města schválit Program pro poskytování dotací na 
obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2020.  

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

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad4) 

Členové komise se opět vrátili k návrhu občana B. Přidala na změnu pravidel udělování Ceny 
města Přerova. 

Proběhla krátká diskuze o možných úpravách stávajících pravidel, která byla schválena 
zastupitelstvem města Přerova 12. října 2015. 

Následně členové komise hlasovali o níže uvedeném usnesení: 

Usnesení: 
Komise pro CR a kulturu nedoporučuje Radě města měnit stávající systém udělování Ceny 
města Přerova, ale ponechat v platnosti současní pravidla odsouhlasená v roce 2015. 

Výsledek hlasování: Pro/6  Proti/3   Zdržel se/- 

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad5) 

Členové komise během července a srpna hlasovali per rollam ve 2 případech – mimořádná 

dotace pro Dechový orchestr Haná a následně ve věci úpravy dotačního programu na rok 

2020. 

 24. 7. 2019 – hlasování per rollam 

Usnesení: 

Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky doporučuje Radě města poskytnout finanční 
podporu Dechovému orchestru Haná na účast na hudebním festivalu v německém Böselu ve 
výši 50.000 Kč. 

Výsledek hlasování: Pro/7                 Proti/-                         Zdržel se/1 

Usnesení bylo přijato. 
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 2. 8. 2019 – hlasování per rollam 

 

Usnesení: 

Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky se zabývala Dotačním programem v oblasti 
kultury na rok 2020 a neshledala důvody ke změnám v podmínkách dotačního programu A. 
(řádný dotační program) a souhlasí s návrhem podmínek dotačního programu B. 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

J. Lapáček vznesl dotaz, zda by bylo možné vytvořit informační panel na městském hřbitově 

věnovaný obětem Přerovského povstání vzhledem k blížícímu se výročí 75. let od konce 2. 

světové války. Jeho umístění by bylo vhodné v blízkosti informačního panelu o čestných 

hrobech.  

P. Roubalíková informovala, že tento informační panel je v plánu Kanceláře primátora spolu 

s Odborem majetku města. Jeden bude umístěn na městském hřbitově a druhý u památníku 

v Olomouci-Lazcích. O spolupráci budou také požádáni historici (Muzeum Komenského, 

Archiv). 

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

během následujícího měsíce. 

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

města. 

 

Předsedkyně komise poděkovala členům za účast a ukončila jednání. 

Příští jednání komise se uskuteční ve středu 16. října 2019 v 15.00 hodin v zasedací 

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

 

V Přerově dne 24. září 2019 

 

 

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

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

         org. pracovnice                  předsedkyně komise  


