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Zápis č. 15 z jednání Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky 

Rady města Přerova ze dne 8. dubna 2021 

 

Přítomni:       Nepřítomni: 

Lada Galová – předsedkyně 

Jiří Lapáček      Omluveni: 

Vladimír Koryčan     Jaroslav Sklář  

Pavel Ondrůj      Otakar Bujnoch    

Miroslava Švástová     Jitka Kraiczová 

Lubomír Dostál 

Vladimír Koryčan    

Jolana Plšková – vedoucí MIC Přerov 

Klára Koryčanová – odd. ochrany ŽP a památkové péče 

Pavla Roubalíková – org. pracovnice 

 

 

Program: 

1. Zahájení 

 

2. Pernštejnské výročí (J. Plšková) 

 

3. Vyhodnocení žádostí o dotace na obnovu exteriéru historicky významných staveb 

(K. Koryčanová) 

 

4. Žádost o dotaci organizace Post Bellum 

 

5. Informace – pracovní skupina Knejzlíkovy sady, Cena města Přerova 

 

6. Různé 

 

7. Závěr 
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Ad1) 

Z důvodu protiepidemických opatření proběhlo opět jednání komise prostřednictvím 

videokonference MS Teams. Jednání řídila předsedkyně L. Galová, která přivítala přítomné 

členy komise a přítomné hosty. Dále uvedla, že je komise usnášeníschopná. Následně 

představila program jednání. Program byl schválen přítomnými členy komise.  

 

Ad2) 

Předsedkyně komise zahájila jednání a předala slovo vedoucí Městského informačního centra 

J. Plškové. Ta členy komise informovala o nabídce zapojení Městského informačního centra do 

projektu Pardubického kraje připomínající 500. výročí Viléma z Pernštejna. K tomuto výročí se 

vydává dřevěná turistická známka – na jedné straně bude motiv Viléma z Pernštejna, druhá 

strana je na zvážení každého zapojeného města. Dotázala se proto členů komise, zda mají 

nápad, co by mělo být na druhé straně známky. 

 

J. Lapáček sdělil, že by bylo vhodné použít motiv vyobrazení Jana Blahoslava nebo vedutu 

města Přerova od Jana Willenberga. Oba výše jmenovaní budou mít v tomto roce výročí (smrti 

resp. narození).  

 

L. Galová uvedla, že případné další návrhy mohou členové komise posílat vedoucí MIC, 

předsedkyni komise nebo organizační pracovnici komise. 

 

Ad3) 

Předsedkyně komise informovala o dalším bodu jednání - Programu statutárního města 

Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území 

města Přerova. Sdělila, že v tomto roce je v programu částka 200 tisíc Kč. Jeden žadatel může 

získat maximálně 80 tisíc Kč, nejvýše však 50 % celkových nákladů. Členové komise se před 

jednáním s programem seznámili a obdrželi také předem přehled všech žadatelů. Následně 

předala předsedkyně slovo K. Koryčanové z oddělení památkové péče. Ta sdělila, že byly 

v letošním roce podány celkem 4 žádosti, přitom jedna z nich byla z důvodu nesplnění 

podmínek dotačního programu vyřazena. Dle schválených kritérií programu bylo provedeno 

hodnocení jednotlivých žádostí. Z celkového počtu bodů byla vypočítána hodnota jednoho 

bodu a následně vypočten celkový počet bodů, resp. finanční hodnota žádostí o dotaci. Dále 

K. Koryčanová představila jednotlivé žádosti a navrženou výši dotace.  

Následně členové komise hlasovali o navrženém usnesení. 

Usnesení: 

Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky doporučuje Radě města schválit poskytnutí 

dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na obnovu exteriéru 

památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2021 s níže uvedenými 

žadateli na uvedené práce v uvedené výši: 
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1. Horní náměstí 4   52 000 Kč 

2. nám. T.G. Masaryka 14 76 000 Kč 

3. Pod Valy 11   64 000 Kč 

4. Horní náměstí 32    neudělit dotaci z důvodu neúplnosti podané žádosti. 

 

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

 

Ad4) 

Kancelář primátora obdržela žádost o dotaci neziskové organizace Post Bellum na projekt 

„Paměť národa Střední Morava 2021“. Cílem projektu je uchovat cenné nehmotné kulturní 

dědictví Přerova. Z původního rozsáhlejšího projektu byl po diskuzi se zástupci Kanceláře 

primátora pro tento rok projekt upraven na natočení pěti příběhů pamětníků představující 

zajímavé momenty z naší moderní historie. V současné chvíli je známo, že se bude jednat o 

vzpomínky p. Mišáka (válka, bombardování, ...), vzpomínky p. Grégra na Přerovské povstání a 

pracovníci organizace Post Bellum hledají další pamětníky ochotné natočit vzpomínky.   

Předsedkyně komise dále uvedla podrobnosti k projektu: bude zdokumentováno pět příběhů 

do databáze pametnaroda.cz, následně z nahrávky budou vytvořeny příběhy v textové 

podobě, budou sestříhány klipy, naskenovány fotografie, vše bude přeloženo do angličtiny, 

bude provedena kontrola korektorky a historika, celý příběh bude publikován na výše 

uvedených webových stránkách. 

 

Předsedkyně sdělila, že členové komise obdrželi před jednáním podrobný popis projektu a 

plánovaný rozpočet. Následně doplnila, že tuto žádost o dotaci nelze zařadit do dotačního 

programu A ani B, jedná se o individuální dotaci. 

 

Členové komise po krátké diskuzi hlasovali o navrženém usnesení. 

 

Usnesení 

 

Usnesení: 

Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky doporučuje Radě města poskytnout mimořádnou 

dotaci neziskové organizaci Post Bellum na projekt „Paměť národa Střední Morava 2021“ ve 

výši 77.500 Kč.  

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

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad5) 

Předsedkyně komise informovala, že Rada města schválila obnovení pracovní skupiny pro 

revitalizaci Knejzlíkových sadů v Předmostí. Členy jsou mimo jiné také zástupci této komise. 
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P. Ondrůj uvedl, že je členem této pracovní skupiny, první jednání ještě nebylo svoláno. Uvedl, 

že by chtěl upozornit na opravu Památníku ovocnému stromoví na Čekyňském kopci, který by 

si úpravu zasloužil. Členům komise současný stav dokumentoval na fotografii. Dále navrhl 

hlasovat o usnesení. 

J. Lapáček sdělil, že by tento podnět měl být projednán v obnovené pracovní skupině. Dále 

sdělil, že Památník byl opravován před nedávnou dobou. 

M. Švástová uvedla, že úpravy Památníku byly před cca 10 lety, ale jednalo se pouze o 

kosmetické opravy. S další úpravou souhlasí a tuto myšlenku podpoří i na zasedání MV 

Předmostí. 

V. Koryčan sdělil, že by bylo vhodné požádat o opravu Technické služby města Přerova nebo 

firmu Konvička, které se starají o městskou zeleň, a také spolek Predmostenzis. 

Následně členové komise hlasovali o usnesení: 

Usnesení: 

Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky doporučuje Radě města a pracovní skupině pro 

revitalizaci Knejzlíkových sadů v Předostí zabývat se revitalizací Památníku ovocnému stromoví 

a jeho nejbližšího okolí.  

Výsledek hlasování: Pro/5  Proti/-   Zdržel se/1  

Usnesení bylo přijato. 

 

Předsedkyně komise připomenula členům komise, že ještě do konce května mohou navrhovat 

osobnosti šířící dobré jméno Přerova i za hranicemi města nebo státu na Cenu města Přerova 

– Medaili Jana Amose Komenského. Ocenění se předává pouze jednou za dané volební období. 

Předávání ocenění proběhne u příležitosti státního svátku 28. října 2021. 

Podrobnější informace k podávání návrhů na ocenění osobností jsou na odkazu: 

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/tiskove-centrum/tiskove-zpravy-2021/tz-unor-

2021/ktere-zname-prerovske-osobnosti-si-zaslouzi-medaili-j-a-komenskeho-navrhnete-

je.html 

 

Ad6) 

Předsedkyně komise uvedla, že by bylo vhodné vybudovat v lokalitě pod hradbami toalety pro 

veřejnost. V minulosti zde bývaly, poté byly zrušeny. Návštěvníci kulturních akcí musí využívat 

WC v nedaleké restauraci nebo v Galerii města Přerova na Horním náměstí, obojí je 

neschůdné. 

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/tiskove-centrum/tiskove-zpravy-2021/tz-unor-2021/ktere-zname-prerovske-osobnosti-si-zaslouzi-medaili-j-a-komenskeho-navrhnete-je.html
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/tiskove-centrum/tiskove-zpravy-2021/tz-unor-2021/ktere-zname-prerovske-osobnosti-si-zaslouzi-medaili-j-a-komenskeho-navrhnete-je.html
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/tiskove-centrum/tiskove-zpravy-2021/tz-unor-2021/ktere-zname-prerovske-osobnosti-si-zaslouzi-medaili-j-a-komenskeho-navrhnete-je.html


5 
 

J. Lapáček sdělil, že veřejné WC v těchto místech byly vybudovány v roce 1936 před zahájením 

Středomoravské výstavy v Přerově, fungovaly až do 70. let. S opětovným vybudováním 

problém nemá, pokud budou splněny všechny podmínky. 

M. Švástová si není jistá, zda by toalety v navrhovaném prostoru v blízkosti vstupu k fortně 

byly vhodné.  

V. Koryčan sdělil, že se mu místo na vybudování veřejných toalet nezdá vhodné, na kulturní 

akce by doporučoval využití mobilních WC. 

P. Ondrůj uvedl, že by samozřejmě byly ctěny připomínky a návrhy památkářů, jde pouze o 

zlepšení podmínek pro návštěvníky kulturních akcí. Eventuální pořízení typově vhodného wc 

do této lokality by podléhalo přísným kritériím na architektonickou vhodnost vzhledem 

k povaze území v Městské památkové zóně.  

L. Galová zároveň informovala o dalším návrhu týkajícím se prostor pod hradbami. V současné 

době je prázdný objekt bývalé trafostanice (v posledních létech obchůdku Na Marku známém 

jako „Trafačka“), který je ve vlastnictví města. Navrhuje proto, aby tento objekt byl předán do 

správy a užívání Kulturních a informačních služeb a mohl být využíván jako zázemí pro 

účinkující a sklad pro akce pořádané na parkánu Nad Spálencem – Hudební léto na hradbách, 

koncerty atd. V současné době takové vhodné prostory chybí. 

Komise hlasovala o navrženém usnesení. 

 

Usnesení:   

Komise kultury, CR a památkové péče doporučuje Radě města zabývat se možností vybudování 

sociálního zařízení (WC) pro potřeby pořádání festivalu Hudební léto na hradbách a dalších 

hudebních akcí pod parkánem nad Spálencem, v lokalitě vymezené parcelním číslem 346. 

Zároveň komise doporučuje zabývat se možností zřídit v objektu bývalé Trafostanice na Marku, 

jež je v majetku města a v současné době je nevyužita, zázemí pro festival a hudební akce - tj. 

šatny pro účinkující, zázemí pro pořadatele a malý sklad. Objekt by byl v užívání a správě KISu. 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad7) 

P. Ondrůj informoval, že další ročník Kytarového rekordu, který probíhá na parkánu Nad 

Spálencem, je zatím nejistý. Vše bude záležet na protiepidemické situaci.  

 

Předsedkyně komise poděkovala členům za účast a ukončila jednání. 

O termínu příštího jednání komise budou členové informováni.  
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V Přerově dne 14. dubna 2021 

 

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

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

         org. pracovnice                  předsedkyně komise  


