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Zápis č. 19 z jednání Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky 

Rady města Přerova ze dne 10. listopadu 2021 

 

 

Přítomni:       Nepřítomni: 

Lada Galová – předsedkyně     

Jiří Lapáček      Omluveni: 

Pavel Ondrůj      Otakar Bujnoch  

Jaroslav Sklář      Jitka Kraiczová   

Vladimír Koryčan     Lubomír Dostál 

Miroslava Švástová    

Daniela Novotná - vedoucí Kanceláře primátora (host) 

Lenka Roubalová - referentka Kancelář primátora (host) 

Pavla Roubalíková, org. pracovnice - omluvena 

 

 

Program: 

1. Zahájení 

 

2. Hodnocení žádostí v dotačním programu pro rok 2022 v oblasti kultury 

 

3. Různé 

 

4. 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.  Členové komise P. Ondrůj a 

L. Galová informovali, že nebodovali kvůli střetu zájmů u dvou žádostí Nadačního fondu Blues 

nad Bečvou. 

 

Ad2) 

Předsedkyně komise představila druhý bod jednání - hodnocení žádostí o dotaci v oblasti 

kultury na rok 2022.  

 

V dotačním programu na rok 2022 byla pro oblast kultury vyčleněna částka 1 798 000 Kč. Tento 

dotační program je zaměřen na finanční podporu kultury a je rozdělen do 2 oblastí: na činnost 

subjektů působících v kultuře a na pořádání kulturních akcí. 

Předsedkyně seznámila členy komise s průběhem hodnocení jednotlivých žádostí Kanceláří 

primátora, kterému byla přítomna a navrhla hlasovat o jednotlivých oblastech zvlášť. 

Zopakovala způsob hodnocení u kategorie AKCE – kritéria jednotlivých žadatelů.  

Diskuse: 

 M. Švástová shrnula, že v rámci dotačního programu v oblasti kultury se jedná o téměř 

totožné žadatele každý rok, zda nejsou znevýhodněni noví žadatelé oproti stávajícím. Ing.  

Daniela Novotná uvedla, že začlenění nových žadatelů mezi stávající závisí na projektu, na 

který žádají finanční příspěvek. Uvedla, že dotační program je zaměřen na děti a mládež a 

v případě, že projekt nového žadatele vyhoví těmto kritériím, je odpovídajícím způsobem 

ohodnocen v rámci bodování.  

Hlasování. 

U kategorie ČINNOST opět předsedkyně komise zopakovala způsob hodnocení – kritéria 

jednotlivých žadatelů. 

Diskuse: M. Švástová měla doplňující dotaz k předpokládaným rozpočtům některých žadatelů. 

D. Novotná uvedla upřesňující informace. 

Hlasování. 

Členové komise obdrželi před jednáním podklady (jednotlivé projekty, rozpočet, atd.) 

k žádostem o dotaci v oblasti kultury na rok 2022 k nastudování a dále obdrželi návrh bodování 

jednotlivých žádostí. Členové komise ohodnotili jednotlivé žádosti v kategorii „Body 

přidělované komisí“ následujícím způsobem: Každý člen komise stanovil body u žádostí na 

"ČINNOST" v rozmezí 0 - 15 bodů, u žádostí na "AKCI" v rozmezí 0 - 25 bodů. Členové komise 

P. Ondrůj a L. Galová informovali, že nebodovali kvůli střetu zájmů u dvou žádostí Nadačního 

fondu Blues nad Bečvou. 
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Následně byl vypočítán aritmetický průměr bodového hodnocení všech členů komise a byla 

stanovena výše dotace jednotlivých žádostí. Výsledná výše dotace bude po výpočtu 

zaokrouhlena na tisíce. 

V tomto dotačním programu bylo podáno celkem 27 žádostí ve 2 kategoriích. V kategorii 

ČINNOST bylo podáno 10 žádostí a byla rozdělena částka 507 500 Kč. V kategorii AKCE bylo 

podáno 15 žádostí a byla rozdělena částka 1 290 500 Kč. Dvě žádosti o dotace byly z dotačního 

programu vyřazeny, protože jejich žádost byla podána na publikační činnost, kterou dotační 

program nezahrnuje. Těmto žadatelům bude doporučeno, aby si podali individuální žádost, 

protože nespadají ani do kategorie B dotačního programu. 

Členové komise se vyjadřovali k jednotlivým projektům a jejich bodování a následovala 

diskuze. Jednotlivým žádostem byly následně přiděleny finanční částky dle bodovacího 

systému. Všichni přítomní s navrženým rozdělením finanční podpory souhlasili. Výsledný 

přehled navržených finančních částek je uveden v tabulce „Přehled navržených finančních 

prostředků Dotačního programu v oblasti kultury na rok 2022.“ 

Před hlasováním Lada Galová a Pavel Ondrůj ohlásili střet zájmů. 

Po diskuzi byla navržena usnesení. 

Usnesení: 

Členové komise souhlasí s navrženým rozdělením finanční podpory Dotačního programu 

v oblasti kultury na AKCE na rok 2022.  

Výsledek hlasování: Pro/všichni přítomní  Proti/   Zdržel se/ 

Usnesení bylo/nebylo přijato. 

 

Členové komise souhlasí s navrženým rozdělením finanční podpory Dotačního programu 

v oblasti kultury na ČINNOST na rok 2022.  

Výsledek hlasování: Pro/všichni přítomní Proti/   Zdržel se/ 

Usnesení bylo/nebylo přijato. 

 

Členové komise doporučují vyřadit žádosti č. DKU-010/2022 a DKU-011/2022. Tyto žádosti se 

týkají publikační činnosti, kterou dotační program nezahrnuje.    

Výsledek hlasování: Pro/všichni přítomní Proti/   Zdržel se/ 

Usnesení bylo/nebylo přijato. 
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Ad3) Různé. 

L. Galová uvedla informace o programu vánočních oslav ve městě Přerově. J. Sklář poděkoval 

za informace a dále se dotázal k provozu restaurace MD. P. Ondrůj a Ing. Novotná podali 

upřesňující informace. Dále se dotázal, zda mezi žadateli (příjemci dotace v roce 2021) není 

subjekt, který by neplnil povinnosti vyplývající ze smlouvy. Ing. Novotná a L. Roubalová 

doplnily informace. Uvedly, že v pravidlech dotačního programu je ustanovení, že pokud 

subjekt neplní povinnosti, je vyřazen z posuzování. O této skutečnosti by byli členové komise 

informováni podobně, jako Kancelář primátora informovala o tom, že navrhuje vyřadit 

z posuzování žádosti týkající se publikační činnosti. 

P. Koryčan se dotázal, zda je navýšen počet stánků v rámci vánočních oslav (srovnání 

provozování vánočních stánků v době, kdy vánoční oslavy zabezpečovala externí firma). L. 

Galová a Ing. Novotná potvrdily navýšení počtu stánků. 

 

 

 

Ad4) 

Předsedkyně komise poděkovala členům za účast a ukončila jednání. 

Termín příštího jednání komise obdrží členové komise mailem. 

 

 

V Přerově dne 16. listopadu 2021 

 

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

       Lenka Roubalová v. r.           Lada Galová v. r. 

       Zástup org. pracovnice                 předsedkyně komise  


