Zápis č. 10 z jednání Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky
Rady města Přerova ze dne 19. února 2020

Přítomni:

Nepřítomni:

Lada Galová – předsedkyně
Jiří Lapáček

Omluveni:

Lubomír Dostál

Miroslava Švástová

Otakar Bujnoch

Jitka Kraiczová

Pavel Ondrůj

Jaroslav Sklář

Vladimír Koryčan
Pavla Roubalíková – org. pracovnice

Program:
1.

Zahájení

2.

Vánoce 2019

3.

Projednání žádostí o finanční podporu:
 Benefiční koncert v Dubu nad Moravou
 Publikace Muzea Komenského v Přerově

4.

Dotační program na podporu v oblasti kultury - návrhy na úpravu pravidel
pro rok 2021

5.

Různé

6.

Závěr

1

Ad1)
Jednání komise řídila předsedkyně Lada Galová, která přivítala přítomné členy komise. A
sdělila, že je komise usnášeníschopná. Následně představila program jednání, který byl
schválen všemi přítomnými členy komise.

Ad2)
Předsedkyně komise informovala, že na lednovém jednání Rady města byla předložena
informace o výnosu z pronájmu stánků během vánočních trhů 2019. Výnos ze stánků činil
250 tis. Kč.
Vyúčtování celého vánočního programu ještě není zpracováno. Členové komise o něm budou
informováni na příštích jednáních.
P. Ondrůj uvedl, že na příští rok jsou 2 varianty pořádání vánočních trhů – stejně jako
v loňském roce je budou zajišťovat Kulturní a informační služby města Přerova nebo bude
vyhlášeno výběrové řízení. Ještě to není rozhodnuto. Dále sdělil, že by uvítal, kdyby se
vánoční trhy rozšířily také na Horní náměstí – nějaká alternativní scéna, klidnější hudba atd.
O. Bujnoch uvedl, že stále zastává názor, že by trhy měl dělat KIS, protože s loňskými trhy byli
návštěvníci spokojeni.

Ad3)
Členové komise obdrželi projekty 2 subjektů, které požádali o mimořádnou dotaci.


Benefiční koncert v kostele Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou

Žádost o dotaci je řešena mimo dotační programy, protože dle podmínek dotačního
programu A nesplňuje sídlo a působnost na území města a dle podmínek dotačního
programu B nesplňuje sídlo nebo působnost na území města.
Jedná se již o 9. ročník, akce je věnována všem regionům kraje, které postihly v roce 1997
povodně, město Přerov bylo pravidelně partnerem a finančně přispívalo. Bylo navrženo
poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč.
Členové komise hlasovali o navrženém usnesení.

Usnesení:
Komise pro cestovní ruch, kultury a památky doporučuje Radě města poskytnout finanční
podporu akce Benefiční Galavečer v kostele Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou ve
výši 5.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro/5

Proti/-

Zdržel se/1

Usnesení bylo přijato.
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Vydání kolektivní monografie Květnové povstání českého lidu ve dnech 1. – 4. 5. 1945

Žádost o dotaci je řešena mimo dotační programy, protože se jedná o publikační činnost, a
tato kategorie není zahrnuta v dotačním programu.
Publikaci vydává Muzeum Komenského v Přerově, spolupracuje na ní také Státní okresní
archiv v Přerově. Publikace vznikne v souvislosti se 75. výročím Přerovského povstání,
odborná i laická veřejnost bude informována o významu a rozsahu Květnového povstání
českého lidu. Bylo navrženo poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč.
Po diskuzi hlasovali členové komise o následujícím usnesení.

Usnesení:
Komise pro cestovní ruch, kultury a památky doporučuje Radě města poskytnout finanční
podporu vydání publikace Květnové povstání českého lidu ve dnech 1. – 4. 5. 1945 Muzea
Komenského v Přerově ve výši 50.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro/6

Proti/-

Zdržel se/-

Usnesení bylo přijato.

Ad3)
Členové komise diskutovali o pravidlech dotačního programu města Přerova v oblasti
kultury.
O finanční podporu žádají také subjekty, které není možné vzhledem ke stávajícím dotačním
pravidlům zařadit do průběžného dotačního programu B – např. žadatelé na publikační
činnost aj.
Jedním z návrhů bylo vytvoření další kategorie stávajícího dotačního programu. V současné
době je dotační program rozdělen na žádosti v kategoriích na provoz kulturních zařízení a na
kulturní akce. Třetí kategorií by mohla být kategorie zahrnující publikační činnost, nebo jiné
aktivity zahrnující historii a propagaci města.
Členové komise si připraví na příští jednání své návrhy, jak upravit/změnit dotační pravidla
jak u řádného dotačního programu A tak průběžného dotačního programu B. Ke konzultaci
bude na jednání komise pozvána vedoucí Kanceláře primátora Ing. Daniela Novotná.

A4)
Předsedkyně komise poděkovala členům za účast a ukončila jednání.
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Příští jednání komise se uskuteční ve středu 25. března 2020 v 15.00 hodin v Galerii města
Přerova na Horním náměstí.

V Přerově dne 21. února 2020

…………………………………………..

…………………………………………….

Pavla Roubalíková v. r.

Lada Galová v. r.

org. pracovnice

předsedkyně komise
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