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Zápis č. 7 z jednání Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky 

Rady města Přerova ze dne 30. října 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 

Daniela Novotná – host 

Petr Kouba - host 

       

 

 

Program: 

1. Zahájení 

 

2. Hodnocení žádostí v dotačním programu pro rok 2020 v oblasti kultury 

 

3. Různé 

 

4. 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) 

V dotačním programu na rok 2020 byla pro oblast kultury vyčleněna částka 1 998 000 Kč. 

Tento dotační program je zaměřen na finanční podporu kultury a je rozdělen do 2 oblastí: na 

činnost subjektů působících v kultuře a na pořádání kulturních akcí. 

Členové komise obdrželi před jednáním podklady (jednotlivé projekty, rozpočet, dotazník) 

k žádostem o dotaci v oblasti kultury na rok 2020 k nastudování a dále obdrželi návrh 

bodování jednotlivých žádostí. V tomto návrhu byl doplněn počet bodů v kategorii „Body 

přidělované komisí“ následujícím způsobem: Každý člen komise stanovil body u žádostí na 

"ČINNOST" v rozmezí 0 - 15 bodů, u žádostí na "AKCI" v rozmezí 0 - 25 bodů. Členové komise 

P. Ondrůj a L. Galová informovali, že nebodovali kvůli střetu zájmů u žádostí Nadačního 

fondu Blues nad Bečvou a J. Biolek u žádostí Klubu Dlažka. 

Následně byl vypočítán aritmetický průměr bodového hodnocení a byla stanovena výše 

dotace jednotlivých žádostí. Výsledná výše dotace bude po výpočtu zaokrouhlena na tisíce. 

Následně byl vypočítán aritmetický průměr bodového hodnocení a byla vypočítána výše 

dotace jednotlivých žádostí. Výsledná výše dotace bude po výpočtu zaokrouhlena na tisíce. 

V tomto dotačním programu bylo podáno celkem 24 žádostí ve 2 kategoriích. V kategorii 

ČINNOST bylo podáno 12 žádostí a byla rozdělena částka 589 000 Kč. V kategorii AKCE bylo 

podáno také 12 žádostí a byla rozdělena částka 1 236 000 Kč. Zbylá částka 173 000 Kč bude 

ponechána jako rezerva pro mimořádné dotace v příštím roce. 

D. Novotná seznámila členy komise s průběhem hodnocení jednotlivých žádostí a 

s průběhem výpočtu výše dotace.  

Členové komise se vyjadřovali k jednotlivým projektům a jejich bodování a následovala 

obsáhlá diskuze. Jednotlivým žádostem byly následně přiděleny finanční částky dle 

bodovacího systému. Všichni přítomní s navrženým rozdělením finanční podpory souhlasili. 

Výsledný přehled navržených finančních částek je uveden v tabulce „Přehled navržených 

finančních prostředků Dotačního programu v oblasti kultury na rok 2020.“ 

Po diskuzi byla navržena usnesení. 

Usnesení: 

Členové komise souhlasí s navrženým rozdělení finanční podpory Dotačního programu 

v oblasti kultury na AKCE na rok 2020. 
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Výsledek hlasování: Pro/8  Proti/-   Zdržel se/- 

Usnesení bylo přijato. 

Usnesení: 

Členové komise souhlasí s navrženým rozdělení finanční podpory Dotačního programu 

v oblasti kultury na ČINNOST na rok 2020. 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad3) 

Členové komise v průběhu měsíce října hlasovali per rollam ve 2 případech mimořádné 

dotace v oblasti kultury – Žádost Českobratrské církve evangelické o mimořádnou dotaci na 

aktivity spojené s výročím oslav 17. listopadu a žádost společnosti Sport Management s.r.o. o 

mimořádnou dotaci na podporu akce Zlatý kanár. 

21. 10. 2019 – hlasování per rollam 

Usnesení: 

Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky doporučuje Radě města poskytnout finanční 
podporu Českobratrské církvi evangelické na akce spojené s výročím 17. listopadu 1989 ve 
výši 5.000 Kč. 

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

Usnesení nebylo přijato. 

 

Usnesení: 

Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky doporučuje Radě města poskytnout finanční 
podporu společnosti Sport Management s.r.o. na akci Zlatý kanár ve výši 80.000 Kč. 

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

Usnesení nebylo přijato. 

 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad4) 

Náměstek primátora P. Kouba informoval členy komise o plánu změny v podávání žádostí o 
dotace na rok 2021, jak bylo navrhováno i na posledním zasedání zastupitelstva města. Od 
roku 2021 je plánováno, že by byly žádosti o dotace podávány pouze elektronicky 
prostřednictvím datových schránek. Tento návrh bude ještě diskutován a projednán 
v ostatních komisích. 

J. Sklář vznesl požadavek, aby oddělení kontroly provedlo kontrolu vyúčtování dotace pro 
Moravskou školu tance.  

 

Předsedkyně komise poděkovala členům za účast a ukončila jednání. 

Příští jednání komise se uskuteční ve středu 4. prosince 2019 v 15.00 hodin v zasedací 

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

 

V Přerově dne 8. listopadu 2019 

 

 

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

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

         org. pracovnice                  předsedkyně komise  


