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Zápis č. 8 z jednání Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky 

Rady města Přerova ze dne 4. prosince 2019 

 

Přítomni:       Nepřítomni: 

Lada Galová – předsedkyně    Jaroslav Biolek 

Jiří Lapáček      Omluveni: 

Lubomír Dostál     Jaroslav Sklář 

Otakar Bujnoch 

Pavel Ondrůj 

Miroslava Švástová 

Vladimír Koryčan 

Jana Pivodová – zástup org. pracovnice 

Klára Koryčanová - host 

       

 

 

 

Program: 

1. Zahájení 

 

2. Program regenerace městské památkové zóny (Ing. arch. Klára Koryčanová) 

 

3. Kulturní program 2020  

 

4. Program ke kulatému výročí narození Viléma Tauského – dirigenta, hudebního 

skladatele a hudebního pedagoga židovského původu, přerovského rodáka  

 

5. Různé 

 

6. Závěr 
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Ad1) 

Jednání zahájila předsedkyně komise Lada Galová. Přivítala přítomné členy komise, 

pozvaného hosta a představila program jednání.  

Komise byla prohlášena za usnášeníschopnou a navržený program jednání komise byl 

schválen všemi přítomnými členy.  

 

Ad2) 

Předsedkyně komise předala slovo přítomné architektce Kláře Koryčanové, spoluautorce 

prezentovaného dokumentu.  

Paní Koryčanová informovala o důvodech vzniku tohoto dokumentu a jeho hlavních částech. 

Objasnila možnosti financování oprav kulturních památek umístěných v městské památkové 

zóně z dotačního titulu Ministerstva kultury.  

Byl odpovězen dotaz pana Bujnocha, proč je regenerace zámku navržena do tří etap a ne 

pouze do jedné (důvody: velká finanční náročnost oprav a podmínka kompletní realizace 

v daném dotačním roce).  

Dále paní architektka objasnila, jakým způsobem byli osloveni vlastníci jednotlivých 

nemovitostí a kolik vlastníků projevilo zájem v následujících šesti letech realizovat opravy 

nemovitostí.  

Jiří Lapáček navrhl doplnění programu o vizi, myšlenku, co by mohlo být cílem programu.  

Bylo formulováno usnesení:  

Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky doporučuje Radě města schválit dokument 
Program regenerace městské památkové zóny Přerov.  

Členové komise se shodli na způsobu hlasování o výše uvedeném usnesení per rollam. O 

výsledku hlasování bude do pondělí 16. prosince 2019 informována Ing. arch. Klára 

Koryčanová.  

Předsedkyně komise poděkovala architektce Koryčanové za její účast v komisi. 

 

Ad3) 

Předsedkyně poskytla členům komise kulturní program pro rok 2020, který vydává a 

aktualizuje Městské informační centrum. Dále byl k dispozici program Městského domu pro 

první pololetí 2020 a také předběžný výstavní plán Galerie města Přerova. 

Pavel Ondrůj informoval o kulturních akcích plánovaných k výročí J. A. Komenského, které se 

budou realizovat v průběhu příštího roku.  
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Ad4) 

Pan Ondrůj představil přítomným záměr na realizaci kulturního programu týkajícího se 
přerovského rodáka, významného hudebního skladatele a dirigenta Viléma Tauského, od 
jehož narození v roce 2020 uplyne 110 let.  

V rámci připomínky této osobnosti by bylo možné: 

 realizovat koncert v Městském domě 

 připravit mobilní informační panely o životě a díle Viléma Tauského (podklady dodá 
pan Lapáček) 

 připravit mini výstavu v salonku Galerie města Přerova 

 umístit na rodný dům, židovský hřbitov či jiné vhodné místo pamětní desku 

 pokřtít knihu o Vilému Tauském 

Následně členové komise hlasovali o níže uvedeném usnesení. 

Usnesení: 
Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky doporučuje Radě města Přerova a oslavové 
pracovní skupině zabývat se projektem uctění památky a výročí narození přerovského rodáka 
a významného hudebního skladatele Viléma Tauského. 

Výsledek hlasování: Pro/7  Proti/0   Zdržel se/0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad5) 

Člen komise Otakar Bujnoch informoval přítomné o nevyhovující situaci v Kavárně 

Městského domu, která nedostatečným způsobem zajišťuje obsluhu v průběhu konání 

různých kulturních akcí. Také vyjádřil nesouhlas s krátkou otevírací dobou Restaurace 

Městského domu.   

Pavel Ondrůj informoval přítomné, že proběhlo několik schůzek s provozovatelem gastro 

zařízení, nicméně jednání jsou velmi složitá.  

Dále byly předběžně stanoveny termíny jednání komise v prvním čtvrtletí roku 2020 –  

15. ledna 2020, 19. února 2020 a 25. března 2020, vždy od 15 hodin v zasedací místnosti 

rady. 
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Ad6) 

Předsedkyně komise poděkovala členům za účast a ukončila jednání. 

 

V Přerově dne 5. prosince 2019 

 

 

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

       Jana Pivodová v. r.           Lada Galová v. r. 

  zastupující org. pracovnice        předsedkyně komise  


