Zápis č. 18 z jednání Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky
Rady města Přerova ze dne 20. září 2021

Přítomni:

Nepřítomni:

Lada Galová – předsedkyně

Otakar Bujnoch

Jiří Lapáček

Omluveni:

Pavel Ondrůj

Miroslava Švástová

Jaroslav Sklář

Lubomír Dostál

Jitka Kraiczová
Vladimír Koryčan
Klára Koryčanová – odd. ochrany ŽP a pam. péče (host)
B.P. (host)
Pavla Roubalíková – org. pracovnice

Program:
1.

Zahájení

2.

Program na obnovu exteriérů památkově významných staveb

3.

Návrh na úpravu pravidel předávání Ceny města Přerova

4.

Různé

5.

Závěr
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Ad1)
Jednání zahájila předsedkyně L. Galová. Přivítala přítomné členy komise a hosty. Dále uvedla,
že je komise usnášeníschopná. Následně představila program jednání, který byl schválen
přítomnými členy komise. Poté představila dva přítomné hosty.

Ad2)
Předsedkyně komise představila druhý bod jednání - Program statutárního města Přerova pro
poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města
Přerova pro rok 2022. Připomněla, že už v loňském roce byl program navýšen o 50 tisíc korun.
Poté předala slovo Kláře Koryčanové. Ta informovala o dvou úpravách výše uvedeného
programu. První změnou je navýšení celkové částky na 250 tisíc korun – 50 tisíc korun bylo
přesunuto z nevyčerpaného programu „Dešťovka“. Druhá úprava se týká přidání nového
hodnotícího kritéria – pohledové zhodnocení veřejného prostoru.
Následně K. Koryčanová přítomným sdělila, že žadatelé o dotaci mohou na stejný projekt žádat
o dotaci také na Olomouckém kraji.
Členové komise následně diskutovali o programu a hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení:
Komise pro cestovní ruch, kultury a památky doporučuje Radě města schválit Program na
obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2022.
Výsledek hlasování: Pro/6

Proti/-

Zdržel se/-

Usnesení bylo přijato.
Ad3)
Předsedkyni komise požádal občan B.P. o projednání úpravy pravidel pro udělování Ceny
města Přerova. Následně byl pozván na jednání Komise, aby zde svůj návrh osobně představil.
Proto mu předsedkyně komise předala slovo, aby přítomným sdělil svůj návrh.
B. P. připomenul, že návrh na úpravu zásad pro udělování Ceny města – medaile J. A.
Komenského prosazoval už v roce v roce 2015, ale tento návrh nebyl přijat. Na úpravách trvá
i nadále. B. P. navrhuje změnu v těchto bodech:
1. úprava
Článek 1 – přidat bod: Cena města je udělována žijícím osobnostem
2. úprava
Článek 2 – upravit bod: Cena je udělována zpravidla jednou za 2 roky vždy ve 2. a 4. roce
volebního období
Dále upozornil, že v letošním roce byl překročen počet oceněných, který povolují zásady
(maximálně 5).
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L. Galová informovala o způsobu hlasování při projednávání nominací na zasedání Rady města
a následně na zasedání Zastupitelstva města Přerova.
Členové Komise pro CR, kulturu a památky konstatovali, že nebyli pravděpodobně z časových
důvodů o navržených osobnostech informováni.
Členové komise po krátké diskusi hlasovali o navržených změnách zásad samostatně ve dvou
usneseních:
Usnesení:


Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky doporučuje Radě města upravit Zásady
pro udělování Ceny města Přerova - Cena města je udělována žijícím osobnostem.

Výsledek hlasování: Pro/3

Proti/-

Zdržel se/3

Usnesení nebylo přijato.



Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky doporučuje Radě města upravit Zásady
pro udělování Ceny města Přerova - Cena je udělována zpravidla jednou za 2 roky, a to
vždy ve 2. a 4. roce volebního období.

Výsledek hlasování: Pro/6

Proti/-

Zdržel se/-

Usnesení bylo přijato.

Ad4)
P. Roubalíková pozvala přítomné na koncert hudební skupiny Rabussa, který se uskuteční ve
čtvrtek 7. října na hradbách k příležitosti výročí Karla st. ze Žerotína a J. Blahoslava.
B. P. v diskusi na téma „různé“ sdělil, že podporuje rozhodnutí ZM nezbavovat se objektu
trafačky na nábřeží a že souhlasí s vybudováním zázemí v objektu pro pořádání kulturních akcí
na hradbách.
P. Ondrůj informoval o situaci s problematickým prodejem vstupenek na kulturní akce
v Městském domě – lidé si kvůli covidové situaci nekupují vstupenky dopředu, ale až na
poslední chvíli.
J. Sklář vznesl dotaz, jakým způsobem budou letos organizovány vánoční oslavy.
L. Galová sdělila, že na příštím jednání komise bude informovat.
J. Sklář se dále dotázal, jak funguje restaurace v Městském domě za nového provozovatele.
Obdržel informaci, že nový provozovatel funguje ve zkrácené otevírací době pouze přes obědy.
Rozbíhají se i kulturní akce, kde bude zajišťovat provoz kavárny v MD.
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Zazněly kritické názory na fungování stravování – zvlášť na téma, že není restaurace otevřena
jako služba veřejnosti i v odpoledních a večerních hodinách.
Ad5)
Předsedkyně komise poděkovala členům za účast a ukončila jednání.
Termín příštího jednání komise je stanoven na středu 3. 11. 2021 v 15 hodin v zasedací
místnosti Smetanova 7 (v průjezdu).

V Přerově dne 22. září 2021

…………………………………………..

…………………………………………….

Pavla Roubalíková v. r.

Lada Galová v. r.

org. pracovnice

předsedkyně komise
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