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Zápis č. 11 z jednání Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky 

Rady města Přerova ze dne 3. června 2020 

 

Přítomni:       Nepřítomni: 

Lada Galová – předsedkyně 

Jiří Lapáček      Omluveni: 

Jaroslav Sklář      Vladimír Koryčan   

Otakar Bujnoch     Jitka Kraiczová 

Pavel Ondrůj      Lubomír Dostál 

Miroslava Švástová      

Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

Petr Kouba – náměstek primátora 

Marek Dostál – zastupitel 

Jiří Janalík – cyklokoordinátor města      

Pavla Roubalíková – org. pracovnice 

    

 

Program: 

1. Zahájení 

 

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

2021 (Daniela Novotná, Petr Kouba) 

 

3. Elektrokola v Přerově (Marek Dostál, Jiří Janalík) 

 

4. Organizace kultury v letních měsících ve městě vzhledem k současné situaci 

 

5. Novinky v kultuře 

 

6. Různé 

 

7. Závěr 
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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) 

Komise se opět vrátila k pravidlům dotačního programu pro oblast kultury na rok 2021. 

Předsedkyně komise nejprve předala slovo D. Novotné, aby komisi představila možné návrhy 

na úpravy.  

D. Novotná sdělila, že od žadatelů o dotaci Kancelář primátora nezaznamenala žádné výrazné 

výtky na dotační pravidla pro rok 2020. S ohledem na koronavirovou pandemii se dá očekávat, 

že budou mít také subjekty v kultuře v nadcházející době výpadky v rozpočtech. Je tak 

předpoklad, že v roce 2021 bude větší zájem o finanční podporu z rozpočtu města. 

 

Dále D. Novotná uvedla návrhy na úpravu dotačního programu ke zvážení komise: 

- V řádném dotačním programu (program A) snížit maximální výši dotace ze stávajících 

200 tisíc korun na např. 100 tisíc. 

- V průběžném dotačním programu (program B) zrušit krácení vypočtené částky 

koeficientem 0,8. 

 

M. Švástová navrhla do dotačního programu zařadit také podporu rozvoje neperiodických 

publikací a rozvoje autorské literární tvorby tematicky s přímou vazbou na město Přerov a jeho 

okolí, a to: původní autorská tvorba; naučně - odborné, případě odborné autorské publikace 

prezentující a dokumentující historické a kulturní dědictví města, zejména jeho architekturu, 

historické osobnosti a události, apod.; dokumentační a historické publikace spolků, firem, škol 

působících na území města Přerova.   

 

D. Novotná uvedla, že v minulých letech byla podpora publikační činnosti součástí dotačního 

programu v době, kdy nebylo nutné jednotlivé žádosti bodově hodnotit. Žadatelů byl 

minimální počet (2 – 3 žádosti ročně). Proto byla na návrh tehdejší komise tato kategorie 

z dotačního programu vyřazena. V současné době město s vydavateli spolupracuje několika 

způsoby: nákupem vytištěných publikací, které následně slouží jako propagační materiály 

města; spoluprací s autorem – např. město po dohodě zajistí vydání publikace (hradí tisk); 

autor si požádá o individuální dotaci. Dále uvedla, že by pravděpodobně bylo velmi obtížné 

nastavit hodnoticí kritéria žádostí. 

 

L. Galová sdělila, že měla v úmyslu, mj. i v reakci na návrh M. Švástové, navrhnout do 

dotačního programu novou kategorii s pracovním názvem „ostatní nespecifikované projekty“, 

zahrnující nejen právě publikační činnost, ale i aktivity související s propagací města a jeho 

historie. Po diskusi a následném zvážení této možnosti lze konstatovat, že by bylo také velmi 

obtížné nastavit hodnoticí kritéria, proto bylo od této možnosti upuštěno. 
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M. Švástová navrhla, aby pro publikační činnost nebyla hodnoticí kritéria, ale výše dotace byla 

řešena konsenzem. D. Novotná sdělila, že to není možné, protože by se následně nedala 

zdůvodnit výše přidělené dotace. 

 

Po další diskuzi se členové komise dohodli, že není nutné přidávat další kategorii do dotačního 

programu, současný stav je dostačující.  

 

P. Kouba sdělil, že lze očekávat, že v roce 2021 bude s ohledem na koronavirovou epidemii 

v dotačním programu méně finančních prostředků, než v roce letošním. Zároveň navrhl komisi 

zvážit úpravu pravidel, aby mohlo být uspokojeno větší množství žádostí.  

Dále P. Kouba navrhl, aby bylo do smlouvy o dotaci zařazeno následující prohlášení: 

Příjemce prohlašuje, že zveřejňuje veškeré dokumenty ve veřejném rejstříku dle platné legislativy. 

 

Následně členové komise hlasovali o navrženém usnesení. 

 

Usnesení: 

Komise pro cestovní ruch, kultury a památky doporučuje Radě města ponechat v řádném 

dotačním programu v oblasti kultury na rok 2021 maximální výši jedné dotace 200 tisíc korun.  

Výsledek hlasování: Pro/3  Proti/2   Zdržel se/1 

Usnesení nebylo přijato. 

  

K návrhům na úpravy dotačního programu se komise vrátí na příštím jednání. 

 

Ad3) 

M. Dostál (předseda Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost) informoval členy 

komise o připravovaném projektu instalace stanic pro dobíjení elektrokol v Přerově. První 

dobíjecí stanice bude instalována na náměstí T. G. Masaryka. Pořízení této dobíjecí stanice 

bude hrazeno z dotace Olomouckého kraje. Další jsou v plánu i v jiných částech města (např. 

u cyklověže, na Horním náměstí atd.). Společně s cyklokoordinátorem J. Janalíkem seznámili 

přítomné členy s technickými podrobnostmi a praktickým fungováním dobíjecí stanice. 

L. Galová informovala, že se účastnila jednání k tomuto projektu se zástupci Ol. kraje, Sdružení 

cestovního rouchu – Střední Morava a zástupců města Přerova na začátku března 2020. Zápis 

z tohoto jednání je přílohou tohoto zápisu. Možnost získání dotace z Ol. kraje na tento záměr 

byla podmiňována vstupem města Přerova do Sdružení cestovního ruchu – Střední Morava. 

Pro informaci uvedla, že město Přerov se již členem v minulosti bylo, ale v roce 2015 

vystoupilo. Roční poplatek členství činí cca 130 tisíc korun. Zástupci města Přerova ale po 

opětovném dotazování nezískali odpověď, jaké přínosy by město Přerov členstvím ve Sdružení 
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vznikly. Z tohoto důvodu předsedkyně komise konstatovala, že nesouhlasí se vstupem města 

do Sdružení, nebudou-li přesně předem definovány konkrétní přínosy pro město Přerov. 

Členové komise hlasovali o navrženém usnesení. 

Usnesení: 

Komise pro cestovní ruch, kultury a památky doporučuje Radě města RM podporovat systém 

budování dobíjecích stanic pro elektrokola ve městě Přerově.  

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

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad4) 

L. Galová informovala o organizaci kulturních akcí pořádaných městem nebo jeho 

příspěvkovou organizací v letních měsících. 

Sdělila, že pravděpodobně nebude možné zajistit všechny epidemiologické podmínky 

(rozestupy, roušky, maximální počet účastníků na akci), proto tradiční velké letní akce (např. 

hody nebo Hudební léto na hradbách) v tomto roce neproběhnou. 

D. Novotná doplnila, že v průběhu měsíce června, jakmile se dále upřesní pravidla pro 

pořádání kulturních akcí, bude svoláno jednání o možném náhradním programu. Ale vše bude 

záviset na podmínkách rozvolňování. 

P. Ondrůj uvedl, že letošní kytarový rekord pravděpodobně proběhne v měsíci srpnu nebo září,  

 

Ad 5)   

P. Ondrůj informoval, že Městský dům připravil nové abonentní koncerty „Setkání žánrů“. 

L. Galová pozvala členy komise na exteriérovou výstavu před Galerií města Přerova kovaných 

soch a objektů. 

Tento bod programu bude dále doplněn na příštím jednání komise.  

 

Ad6) 

 M. Švástová navrhla zařadit na seznam čestných hrobů vinarského rodáka, akademického 

malíře, portrétistu Stanislava Krátkého. Je pohřben na hřbitově v Přerově - Předmostí. 
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J. Lapáček uvedl, že seznam čestných a válečných hrobů byl vytvořen pracovní skupinou v roce 

2015. Hlavním smyslem bylo zajistit, aby hroby významných přerovských rodáků, které již 

nejsou v dobrém stavu, byly zachovány a udržovány na náklady města. Byl vytvořen vnitřní 

předpis pro udělování označení čestných hrobů, který je přílohou zápisu.  

Seznam čestných hrobů je také uveden na webu města: 

Hřbitov v Přerově: 

https://www.prerov.eu/cs/o-prerove/zajimavosti-a-pamatky/hroby-vyznamnych-osobnosti/hroby-

vyznamnych-osobnosti-na-mestskem-hrbitove.html 

Hřbitov v Přerově-Předmostí: 

https://www.prerov.eu/cs/o-prerove/zajimavosti-a-pamatky/hroby-vyznamnych-osobnosti/hroby-

vyznamnych-osobnosti-na-hrbitove-v-predmosti.html 

L. Galová uvedla, že by měl být v případě doplnění hrobu Stanislava Krátkého do seznamu také 

přidán bratr navrhovaného malíře – p. Josef Krátký, rovněž malíř. 

Do příštího jednání předsedkyně komise navrhuje, aby si členové promysleli, zda není ještě 

nějaká osobnost vhodná pro přiřazení do seznamu čestných hrobů. Návrhy pak musí schválit 

orgány města a s označením musí souhlasit stávající majitelé hrobů. 

 

 L. Galová dále informovala že Odbor strategického rozvoje města zahájil zpracování 

nového Strategického plánu statutárního města Přerova pro období 2021-2027. Komise 

pro CR, kulturu a památky byla oslovena, aby navrhla do pracovní skupiny Podnikání a 

zaměstnanost, kultura, sport a cestovní ruch jednoho svého člena. Navržen byl Pavel 

Ondrůj. 

Následně proběhlo hlasování: 

Usnesení: 

Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky navrhuje do pracovní skupiny Podnikání a 

zaměstnanost, kultura, sport a cestovní ruch, která je součástí tvorby nového Strategického 

plánu města Přerova pro období 2021-2027, Pavla Ondrůje.   

Výsledek hlasování: Pro/5  Proti/-   Zdržel se/- 

Usnesení bylo přijato. 

  

https://www.prerov.eu/cs/o-prerove/zajimavosti-a-pamatky/hroby-vyznamnych-osobnosti/hroby-vyznamnych-osobnosti-na-mestskem-hrbitove.html
https://www.prerov.eu/cs/o-prerove/zajimavosti-a-pamatky/hroby-vyznamnych-osobnosti/hroby-vyznamnych-osobnosti-na-mestskem-hrbitove.html
https://www.prerov.eu/cs/o-prerove/zajimavosti-a-pamatky/hroby-vyznamnych-osobnosti/hroby-vyznamnych-osobnosti-na-hrbitove-v-predmosti.html
https://www.prerov.eu/cs/o-prerove/zajimavosti-a-pamatky/hroby-vyznamnych-osobnosti/hroby-vyznamnych-osobnosti-na-hrbitove-v-predmosti.html
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 Členové komise v průběhu měsíců březen - květen hlasovali per rollam: 

30. 3. 2020 – hlasování per rollam 

Usnesení: 

Komise pro cestovní ruch a kulturu Rady města Přerova doporučuje Radě města Přerova 

schválit poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na obnovu 

exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2020 s níže 

uvedenými žadateli v uvedené výši: 

-          V.J.                               52 015,- Kč 

-          M.Č., J.Č. , V.O.             61 906,- Kč 

Výsledek hlasování: Pro/9                 Proti/0                         Zdržel se/0 

Usnesení bylo přijato. 

 

4. 5. 2020 – hlasování per rollam 

Usnesení: 

Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky doporučuje Radě města neposkytnout finanční 

podporu Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně na projekt Vlastivědný věstník moravský. 

Výsledek hlasování: Pro/6                 Proti/2                         Zdržel se/1 

Usnesení bylo přijato. 

 

A7) 

Předsedkyně komise poděkovala členům za účast a ukončila jednání. 

 

Příští jednání komise se uskuteční ve středu 1. července 2020 v 15.00 hodin v zasedací 

místnosti rady města. 

V Přerově dne 4. června 2020 

 

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

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

         org. pracovnice                  předsedkyně komise  


