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Zápis č. 16 z jednání Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky 

Rady města Přerova ze dne 5. května 2021 

 

Přítomni:       Nepřítomni: 

Lada Galová – předsedkyně    Jaroslav Sklář  

Jiří Lapáček      Omluveni: 

Jitka Kraiczová     Vladimír Koryčan 

Pavel Ondrůj      Otakar Bujnoch    

Lubomír Dostál     Miroslava Švástová 

Jakub Navařík – radní (host) 

Pavla Roubalíková – org. pracovnice 

 

 

Program: 

1. Zahájení 

 

2. Záměr – grilovací zóna na Laguně (J. Navařík – radní) 

 

3. Žádost o změnu předmětu dotace 

 

4. Různé 

 

5. Závěr 
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Ad1) 

Z důvodu přetrvávajících protiepidemických opatření proběhlo jednání komise 

prostřednictvím videokonference MS Teams. Jednání řídila předsedkyně L. Galová. Přivítala 

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

představila program jednání. Program byl schválen přítomnými členy komise.  

 

Ad2) 

Předsedkyně komise předala slovo hostu J. Navaříkovi, aby komisi seznámil se záměrem zřízení 

grilovací zóny na Laguně. 

J. Navařík informoval o záměru vytvoření veřejné grilovací zóny v blízkosti vodní plochy Laguna 

pod dětským hřištěm. Byla by to možnost pro obyvatele města, kteří nemají vlastní pozemek 

si „posedět“ u grilu. Zpevněná štěrková plocha by byla osazena sadou dvou stolů s vymezeným 

prostorem pro dva vlastní grily. V budoucnu by po testovacím provozu zóna mohla být 

rozšířena (více míst k sezení, pevně zabudované veřejné grily). V souvislosti s návrhem je 

samozřejmě potřeba zajistit také splnění všech požárních a dalších nutných norem. 

 

L. Galová doplnila, že členové komise obdrželi záměr před jednáním k nastudování, ale 

výsledná podoba se může samozřejmě ještě změnit nebo upravit. Záměr podpořila, sama ho 

vnímá jako rozšíření možností trávení volného času pro obyvatele města v letních měsících.  

 

P. Ondrůj sdělil, že záměr podporuje, ale upozorňuje na to, aby se nezapomnělo na zajištění 

bezpečnosti provozu. 

 

J. Navařík sdělil, že v případě zřízení grilovací zóny bude muset být provoz místa ošetřen 

provozním řádem.  

 

Členové komise hlasovali o navrženém usnesení: 

 

Usnesení: 

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

veřejné grilovací zóny v blízkosti vodní plochy Laguna. Komise dále vyjadřuje souhlasné 

stanovisko s případnou realizací v budoucnu.  

 

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

Usnesení bylo přijato. 
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Ad3) 

L. Galová informovala členy komise, že Folklorní soubor Haná požádal o změnu předmětu 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Původní dotace byla přidělena na projekt 

Folklorní festival Přerov, který měl proběhnout ve dnech 11. a 12. června 2021 v Přerově za 

účasti souborů z Čech i zahraničí. Součástí měla být dětská pěvecká soutěž O zámecký klíč a 

pořad O víně a folkloru. Vzhledem ke stávajícím protiepidemických opatření se pořadatelé 

rozhodli festival nepořádat. Rozhodli se ale projekt nahradit jinou aktivitou – v měsíci září by 

měl proběhnout menší festival s názvem „Folklor za korono“. Zároveň je v plánu spolupráce 

s Galerií města Přerova, kde by se měla v srpnu uskutečnit hodová výstava věnovaná 

hanáckému folkloru s pracovním názvem „Hanácké hode“. V případě schválení změny 

předmětu dotace budou náklady na výše uvedené aktivity použity z přidělené dotace a 

nevyčerpaná částka bude vrácena. Komise obdržela také upravený předběžný rozpočet.  

 

Následně členové komise hlasovali o navrženém usnesení. 

 

Usnesení: 

Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky doporučuje Radě města schválit žádost o změnu 

předmětu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Folklorního souboru Haná. Komise také 

vyjadřuje kladné stanovisko s případnou změnou skladby programu či změnou termínu 

vzhledem k protikoronavirovým opatřením. 

 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

 

Ad4) 

P. Ondrůj informoval o stávajících informačních tabulích v okolí Knejzlíkových sadů, které jsou 

ve špatném stavu – poničené, opálené, polámané. Vznesl podnět, aby se jejich renovací nebo 

výměnou zabývaly příslušné kompetentní odbory magistrátu. Jejich opravu navrhne také na 

jednání pracovní skupiny Knejzlíkových sadů. 

 

Dále P. Ondrůj vznesl podnět, aby byla ustanovena pracovní skupina pro řešení vizuálního 

smogu v Přerově. Tato problematika byla řešena Komisí CR na konci minulého volebního 

období, ale nebyla ustanovena pracovní skupina. Následně dne 13. února 2019 bylo toto téma 

opět projednáváno (viz zápis č. 2 z jednání Komise pro CR, kulturu a památky).  

 

L. Dostál pozval členy komise na svou výstavu kreseb na informačním válci u Přerovanky. 
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L. Galová doplnila, že Galerie města Přerova současně zahajuje 3 nové výstavy. Ve vnitřních 

prostorách je připravena výstava obrazů R. Langera. Exteriér zámeckého příkopu před galerií 

zaplní dřevěné sochy V. Lemona. Za výlohou bývalé prodejny v budově Emos na náměstí TGM 

budou vystaveny práce výtvarného oboru za školní rok 2019/2020 a 2020/2021 žáků ZUŠ B. 

Kozánka. 

Předsedkyně komise poděkovala členům za účast a ukončila jednání. 

O termínu příštího jednání komise budou členové informováni.  

 

 

V Přerově dne 7. května 2021 

 

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

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

         org. pracovnice                  předsedkyně komise  


