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Zápis č. 13 z jednání Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky 

Rady města Přerova ze dne 9. září 2020 

 

Přítomni:       Nepřítomni: 

Lada Galová – předsedkyně 

Jiří Lapáček      Omluveni: 

Vladimír Koryčan     Otakar Bujnoch   

Pavel Ondrůj       

Miroslava Švástová 

Jitka Kraiczová 

Lubomír Dostál 

Jaroslav Sklář      

Klára Koryčanová – odd. ochrany ŽP a pam. péče 

Pavla Roubalíková – org. pracovnice 

    

 

Program: 

1. Zahájení 

 

2. Program na obnovu exteriéru památkově významných staveb pro rok 2021  (Ing. 

arch. K. Koryčanová) 

 

3. Žádost o mimořádnou dotaci - publikace PhDr. Petra Hlavačky 

 

4. Různé 

 

5. 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. Program byl 

následně schválen všemi přítomnými členy komise.  

 

Ad2) 

Předsedkyně komise předala slovo K. Koryčanové z oddělení ochrany ŽP a památkové péče., 

která představila Program na obnovu exteriéru památkově významných staveb pro rok 2021. 

Podmínky programu jsou stejné jako v minulém roce, došlo pouze ke zvýšení celkové částky 

ze 150 tis. Kč na 200 tis. Kč. Maximální výše dotace činí 80 tis. Kč na jednu žádost, nejvýše však 

50% celkových nákladů vynaložených žadatelem. Žádosti budou moci být podávány po 

vyhlášení dotačního programu v termínu od 1. do 12. února 2021.  

 

Následně členové komise hlasovali o navrženém usnesení. 

Usnesení: 

Komise pro cestovní ruch, kultury a památky doporučuje Radě města schválit Program na 

obnovu exteriéru památkově významných staveb pro rok 2021. 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

 

Ad3) 

Členové komise obdrželi před jednáním žádost PhDr. Petra Hlavačky o mimořádnou dotaci 

vydání publikace „Kněžská nemocenská pokladna v Československu 1924 – 1948“. 

 

Následně členové komise hlasovali o navrženém usnesení. 

 

Usnesení: 

Komise pro cestovní ruch, kultury a památky doporučuje Radě města doporučuje Radě města 

poskytnout finanční podporu PhDr. Petru Hlavačkovi na publikaci „Kněžská nemocenská 

pokladna v Československu 1924 – 1948“ ve výši 50.000 Kč.  

Výsledek hlasování: Pro/7  Proti/-   Zdržel se/1 

Usnesení bylo přijato. 
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 Ad4) 

Předsedkyně komise představila žádost Střediska volného času Atlas a Bios Přerov o změnu 

předmětu dotační smlouvy. S ohledem na koronavirus nebudou pořádat taneční soutěž Dance 

Evolution, rádi by však připravili několik menších akcí pro děti z Přerova a regionu, což by si 

vyžádalo dodatek ke smlouvě. Všechny tyto akce budou realizovat poprvé, jako určitou 

náhradu za zrušené soutěže většího rozsahu a zrušenou celorepublikovou soutěž Dance 

Evolution. Soutěže budou určeny zejména členům zájmových kroužků. Budou využity prostory 

Gymnastické haly ZŠ U Tenisu 4, klub TEPLO a taneční sály SVČ na Bří Hovůrkových. Termíny 

se budou odvíjet podle epidemiologické situace a volných termínů (hala, klub), nejpozději však 

v první polovině prosince 2020. 

Následně členové hlasovali o navrženém usnesení: 

Usnesení: 

Komise pro CR, kulturu a památky doporučují Radě města schválit žádost Střediska volného 

času Atlas a Bios Přerov o změnu předmětu dotační smlouvy 

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

Usnesení bylo přijato. 

M. Švástová uvedla, že by bylo vhodné oslovit všechny žadatele, kteří dostali dotaci na akce 

v letošním roce, zda také plánují náhradní termíny, aby si také zažádali o dodatek smlouvy. 

Členové komise navrhli podnět Radě města týkající se možnosti požádání o změnu předmětu 

dotace. Měla by být stanovena „letošní mimořádná“ pravidla dotačního programu tak, aby 

příjemci žádající o změnu v dotaci z důvodu letošní ojedinělé situace spojené s koronavirem, 

mohli uspořádat náhradní aktivity v novém termínu. 

P. Ondrůj informoval o proběhlé akci Kytarový rekord, která se uskutečnila v náhradním 

termínu – poslední neděli v srpnu. Dále informoval členy komise o programu Městského domu 

na podzim. 

L. Galová doplnila zhodnocení proběhlého zkráceného Hudebního léta na hradbách. 

J. Kraiczová požádala o prověření možnosti opravy sochy P. Marie v Prostějovské ulici 

v Předmostí – socha je značně poškozena a dle jejích informací byla naposledy opravena v roce 

1945. 

M. Švástová pozvala přítomné členy na 2. ročník akce Putování přerovskými vinohrady. 
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Ad5) 

Předsedkyně komise poděkovala členům za účast a ukončila jednání. 

Příští jednání komise se uskuteční ve středu 14. října 2020 v 15.00 hodin v zasedací místnosti 

Rady města. Z důvodu aktuálních opatření vzhledem ke koronavirové situaci, platných 

v době ověřování zápisu, se jednání ruší, případné aktuální záležitosti budou řešeny 

v případě naléhavosti hlasováním per rollam.  

 

V Přerově dne 17. září 2020 

 

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

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

         org. pracovnice                  předsedkyně komise  


