Zápis č. 12 z jednání Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky
Rady města Přerova ze dne 1. července 2020

Přítomni:

Nepřítomni:

Lada Galová – předsedkyně
Jiří Lapáček

Omluveni:

Vladimír Koryčan

Jaroslav Sklář

Otakar Bujnoch
Pavel Ondrůj
Miroslava Švástová
Jitka Kraiczová
Lubomír Dostál
Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora
Pavla Roubalíková – org. pracovnice

Program:
1.

Zahájení

2.

Prohlídka nové kavárny v Kině Hvězda

3.

Dotační program na podporu v oblasti kultury - návrhy na úpravu pravidel pro rok
2021 (Daniela Novotná)

4.

Návrhy na označení „čestný hrob“ osobností města

5.

Různé

6.

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 a navrhla změnu
v pořadí jednotlivých bodů - začít jednání prohlídkou nové kavárny v Kině Hvězda a
informacemi o současném provozu Kina Hvězda. Program byl následně schválen všemi
přítomnými členy komise.

Ad2)
Předsedkyně komise předala slovo vedoucí Kina Hvězda S. Měrkové, která přítomné přivítala
v nové kavárně „Kabinet Hvězda“. S. Měrková představila svou koncepci Kabinetu Hvězda přes den kavárna, večer bar. Interiér je inspirován černobílým filmem „Kabinet doktora
Caligariho“. V nejbližších dnech bude u kavárny instalována předzahrádka. V kavárně si mohou
návštěvníci zakoupit občerstvení, které si budou moci vzít s sebou na představení do kinosálu.
Návštěvnost Kina Hvězda po nouzovém stavu je nízká, v průměru 15 diváků na představení
(celorepublikový průměr je v současné době cca 6 diváků na představení). Kino promítá ve
dnech čtvrtek až neděle, premiéry filmů se stále odsouvají, většinou až na podzim. Kino Hvězda
se zapojilo do letošního ročníku Karlovarského filmového festivalu „Tady Vary“. Více informací
v tiskové zprávě: https://www.prerov.eu/cs/magistrat/tiskove-centrum/tiskove-zpravy-2020/tzcerven-2020/promitani-cerveny-koberec-i-fototapeta-do-hvezdy-se-premisti-karlovarsky-filmovyfestival.html

Ad3)
Komise obdržela návrh Dotačního programu na rok 2021, který zpracoval odbor sociálních věcí
a školství a harmonogram plánovaného schvalování a vyhlašování Dotačního programu.
Předsedkyně komise uvedla, že na rozdíl od minulých let byla z úsporných opatření snížena
celková částka, která bude rozdělena mezi žadatele o dotaci v oblasti kultury. Částka pro oblast
kultury v letošním roce činí 1 798 000 korun. Žádné další změny v dotačním programu v oblasti
kultury nebyly provedeny.
Dále předsedkyně předala slovo D. Novotné, která uvedla, že by měl být do dotační smlouvy
zahrnut návrh náměstka P. Kouby o prohlášení žadatele, že zveřejňuje veškeré dokumenty ve
veřejném rejstříku. Forma dotační smlouvy je v současné době zpracovávána právníky Odboru
školství.
Následně členové komise hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení:
Komise pro cestovní ruch, kultury a památky doporučuje Radě města schválit Dotační program
statuárního města Přerova pro rok 2021 v oblasti kultury.
Výsledek hlasování: Pro/7

Proti/-

Zdržel se/1

Usnesení bylo přijato.
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Ad4)
Komise se vrátila k tématu udělování označení „čestný hrob“ významným občanům města.
Komise obdržela návrh osadního výboru v Předmostí - zařadit na seznam čestných hrobů
vinarského rodáka, akademického malíře, portrétistu Stanislava Krátkého, který je pohřben na
hřbitově v Přerově – Předmostí.
Členové komise diskutovali o dalších možných návrzích na označení čestný hrob a navrhli tyto
osobnosti:


malíři Stanislav a Josef Krátký
- oba bratři jsou uloženi na hřbitově v Přerově-Předmostí v jednom hrobu



manželé: malíř František Chmelař a malířka Eva Chmelařová – Siblíková
- oba manželé jsou uloženi v kolumbáriu na přerovském hřbitově
- vyhláška neupravuje „čestný hrob“ pro urnové místo



manželé: malíř Pavel Kotas a malířka Věra Kotasová
- paní V. Kotasová zemřela v roce 2019, nesplňuje tedy pětiletou lhůtu, proto by
bylo vhodné navrhnout výjimku, aby mohli být označeni oba najednou



básník PhDr. Jaroslav Mazáč

Usnesení:
Komise pro CR, kulturu a památky pověřuje Kancelář primátora jednáním s pozůstalými o
možném označení „čestný hrob“ osobností: Stanislava a Josefa Krátkých, manželů
Chmelařových, manželů Kotasových a Jaroslava Mazáče. Dále pověřuje Kancelář primátora
opravou vnitřního předpisu č. 18/2015 Pravidla pro udělování označení „Čestný hrob“,
obsahující pravidlo, jakým způsobem označit urnové místo.
Výsledek hlasování: Pro/8

Proti/-

Zdržel se/-

Usnesení bylo přijato.

Ad5)
 Členové komise obdrželi na jednání informaci o žádosti římskokatolické farnosti o finanční
příspěvek ve výši 350 tis. Kč na opravu střechy kostela. V žádosti je uvedeno, že farnosti se
dále podařilo získat dotaci ve výši 200 tis. Kč z Ministerstva kultury a 470 tis. Kč od
Olomouckého kraje.
O. Bujnoch uvedl, že nesouhlasí s navrhovanou výší dotace – nepoměr mezi výší dotace od
Ministerstva kultury a města Přerova.
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P. Ondrůj uvedl, že se hlasování zdrží, protože se o tak vysoké částce z rozpočtu města chtěl
poradit se svým zastupitelským klubem, ale materiál komise obdržela teprve na stůl.
Následně členové komise hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení:
Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky doporučuje Radě města poskytnout finanční
příspěvek Římskokatolické farnosti Přerov ve výši 350 tisíc korun na opravu středy kostela sv.
Vavřince v Přerově.
Výsledek hlasování: Pro/5

Proti/1

Zdržel se/2

Usnesení bylo přijato.

 P. Ondrůj informoval členy komise o plánovaných akcích, vše ale bude záviset na vývoji
epidemiologické situace a na aktuálních hygienických opatřeních.
- koncerty v rámci Hudebního léta na hradbách jsou v plánu každé srpnové úterý
- v sobotu 29. srpna proběhne na hradbách koncert v rámci Blues nad Bečvou
- v neděli 30. srpna je naplánován odložený Kytarový rekord
- hodové oslavy letos proběhnou pouze v neděli 9. srpna na Horním náměstí, kde bude hodový
jarmark a hudební program
Dále P. Ondrůj informoval, že vstupenky na představení v Městském domě se zatím moc
neprodávají, lidé mají pravděpodobně stále obavy, jaká situace bude na podzim. Abonentky
na projekt Setkání žánrů naopak lidé začali aktivně nakupovat.
L. Galová pozvala přítomné na venkovní letní expozici kovu, speciálně nasvětlená pro noční
prohlídky - KOV(ID) 2020.

Předsedkyně komise poděkovala členům za účast a ukončila jednání.
Příští jednání komise se uskuteční ve středu 16. září 2020 v 15.00 hodin, místo bude
upřesněno.

V Přerově dne 7. července 2020

…………………………………………..

…………………………………………….

Pavla Roubalíková v. r.

Lada Galová v. r.

org. pracovnice

předsedkyně komise
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