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Zápis č. 17 z jednání Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky 

Rady města Přerova ze dne 22. června 2021 

 

 

Přítomni:       Nepřítomni: 

Lada Galová – předsedkyně    Jaroslav Sklář  

Jiří Lapáček      Omluveni: 

Pavel Ondrůj      Miroslava Švástová 

Otakar Bujnoch     Jitka Kraiczová  

Lubomír Dostál     Vladimír Koryčan    

Lenka Roubalová – Kancelář primátora (host) 

Pavla Roubalíková – org. pracovnice 

 

 

 

Program: 

1. Zahájení 

 

2. Dotační program na podporu v oblasti kultury - návrh pravidel pro rok 2022 

 

3. Různé 

 

4. Závěr 
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Ad1) 

Jednání zahájila předsedkyně L. Galová. Přivítala přítomné členy komise a hosta. Dále uvedla, 

že je komise usnášeníschopná. Následně představila program jednání, který byl schválen 

přítomnými členy komise.  

 

Ad2) 

Předsedkyně komise představila přítomného hosta – Lenku Roubalovou z Kanceláře 

primátora, která administruje dotace v oblasti kultury a byla na jednání přizvána k případným 

dotazům.  

Dále předsedkyně sdělila, že k tomuto bodu jednání obdrželi členové komise podklady 

k nastudování před jednáním komise. Uvedla, že dotační program na rok 2022 zaštiťuje odbor 

sociálních věcí a školství, který společně se zástupci dalších odborů, právníky a auditory navrhl 

úpravy dle platné legislativy. Změny v dotačních pravidlech jsou následující: 

 

1. Zásady (pravidla) – u bodu 6 dodána informace o podávání žádostí prostřednictvím datové 
schránky jednotlivě. Upraveno znění bodu 11 – bezdlužnost do 10 Kč a upraveno znění 
ustanovení k podpoře de minimis. Upraven bod 15 – doplněna Rada města pro případ 
schvalování dotací do 5000 Kč. 

2. Formulář žádosti upraven dle novelizovaného znění par. 10a zákona č. 250/2000 Sb.  
3. Povinné přílohy – upraveno znění souvisejících s možností nahrazení dokládání právní 

subjektivity čestným prohlášením o nezměněné identifikaci – v roce 2022 se tento formulář 
nepoužije (odráží se to i v zásadách a ve formuláři žádosti, kde je tato příloha přeškrtnuta). 
Upraveno znění související s doložením čestného prohlášení o exekučním řízení – v roce 2022 
budou předkládat všichni. Doplněna informace o nutnosti doložení úplného výpisu z evidence 
skutečných majitelů (novelizace znění zák. č. 250/2000 Sb.) 

4. Upraveno znění vzorové smlouvy – bude pro každou oblast zvlášť. V oblasti kultury byla 
upravena především vzorová smlouva pro případy nad 50 tis. Kč činnost/nad 10 tis. Kč akce – 
dle zásad si žadatel může žádat v DP A max. o 200 tis. Kč/žádost a v DP B max 50 tis. Kč, byla 
tedy odstraněna znění jednotlivých ustanovení, kde se objevovalo znění nad 200 tis., resp. nad 
500 tis. Kč. 

 

L. Roubalová dále představila přítomným členům harmonogram dotačního programu. 

 

Členové komise po krátké diskuzi hlasovali o navrženém usnesení: 

 

Usnesení: 

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

Dotační program na podporu v oblasti kultury na rok 2022.  

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

Usnesení bylo přijato. 
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Ad3) 

Předsedkyně seznámila členy komise s doplněním projektu grilovací zóna Laguna, které navrhl 

radní města J. Navařík. Uvedla, že záměr byl již schválen radou města. Z diskuze občanů na 

sociálních sítích vyplynulo, že by bylo vhodné, aby součástí prostoru nebyla pouze zpevněná 

plocha pro grilování, ale aby byl prostor vybaven i ohništěm s grilem (ocelovou mísou). 

Podrobný popis obou variant (bez grilu nebo s grilem) dle návrhu J. Navaříka obdržela komise 

před jednáním. 

V souvislosti s návrhem je samozřejmě potřeba zajistit také splnění všech požárních a dalších 

nutných norem a součástí zóny bude provozní řád.  

 

J. Lapáček sdělil, že má pochybnosti ohledně výběru lokality ke grilování. Jedná se totiž o 

prostor v těsném sousedství s dětským hřištěm. Měla by se proto zohlednit koexistence těchto 

dvou míst. A měl by být kladen velký důraz na bezpečnost. 

 

O. Bujnoch uvedl, že nutné zvolit odolný materiál mobiliáře. Uvedl příklad vybavení v ZOO 

Olomouc. Jako lavičky slouží kvádry z pletiva vyplněné kameny – gabionové lavice. 

 

Předsedkyně komise uzavřela diskuzi k tomuto bodu jednání a nechala hlasovat o navrženém 

usnesení.  

 

Usnesení: 

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

grilovací zóny Laguna ve variantě č. 2. 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad4) 

P. Ondrůj se dotázal, zda by bylo možné v budoucnu uskutečnit jednání komise kombinovaně 

online i osobně -  v případě, že by někdo z členů nemohl kvůli nemoci přijít osobně na jednání, 

připojil by se na vzdálený přístup. 

 

J. Lapáček v souvislosti s probíraným tématem nových veřejných WC v prostoru u Bečvy na 

minulých jednáních, uvedl příklad nových veřejných toalet v centru Prostějova. 

 

L. Galová informovala o dvou připravovaných výstavách v budově Emos a pozvala přítomné na 

vernisáž, která proběhne 29. června 2021 v 17 hodin na náměstí TGM. 

 

Předsedkyně komise poděkovala členům za účast a ukončila jednání. 

O termínu příštího jednání komise budou členové informováni.  

 



4 
 

V Přerově dne 25. června 2021 

 

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

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

         org. pracovnice                  předsedkyně komise  


