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Zápis č. 20 z jednání Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky 

Rady města Přerova ze dne 7. února 2022 

 

 

Přítomni:       Nepřítomni:  

Jiří Lapáček      Omluveni: 

Pavel Ondrůj      Lubomír Dostál 

Otakar Bujnoch     Jaroslav Sklář      

Miroslava Švástová     Vladimír Koryčan 

Jitka Kraiczová     Lada Galová – předsedkyně   

Pavla Roubalíková, org. pracovnice  

 

 

Program: 

1. Zahájení 

 

2. Žádosti o mimořádnou dotaci – Muzeum Komenského, PITV, Římskokatolická 

farnost Přerov 

 

3. Informace z oslavové pracovní skupiny pro 1. čtvrtletí roku 2022 – plesy, koncerty 

výstavy, atd. 

 

4. Závěr 
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Ad1) 

Z důvodu onemocnění předsedkyně komise L. Galové převzal vedení jednání J. Lapáček. 

Předsedající přivítal přítomné členy komise a sdělil, že je komise usnášeníschopná.  

Následně představil navržený program jednání, který byl schválen všemi přítomnými členy 

komise.  

 

Ad2) 

Členové komise obdrželi před jednáním podklady ke 3 žádostem o mimořádnou dotaci. 

Podklady obsahovaly popis projektu a rozpočet akce. Předsedající jednotlivé projekty stručně 

představil a nechal o každé žádosti zvlášť hlasovat.  

 

 Muzeum Komenského v Přerově – vydání publikace „Co je to za písmenko: slabikáře  

a abecedy ze sbírky Muzeu Komenského v Přerově“ 

 

Usnesení: 

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

Komenského v Přerově poskytnutí mimořádné dotace ve výši 60 tisíc korun. 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

 Přerovská internetová televize – tvorba přerovských seriálů (Přerováci v exilu, 

Přerovské vzpomínky, Přerov dnes, Přerovské živáky, atd.) 

 

Usnesení 

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

internetové televizi poskytnutí mimořádné dotace ve výši 200 tisíc korun. 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

 Římskokatolická farnost Přerov-Přemostí – zprovoznění kostelních hodin, oprava 

zvonové stolice a převěšení zvonu  
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Usnesení 

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

Římskokatolické farnosti Přerov-Předmostí poskytnutí mimořádné dotace ve výši 250 tisíc 

korun. 

Výsledek hlasování: Pro/4 Proti/-  Zdržel se/1 

Usnesení nebylo přijato. 

 

Ad3)  

P. Roubalíková informovala o plánovaných kulturních akcích v prvním pololetí roku 2022 – 

připomínka úmrtí F. Rasche, Masopust, Sportovec roku, Velikonoce atd. 

 

P. Ondrůj informoval o aktuální situaci v Městském domě – z důvodu stávajících 

protiepidemických opatření jsou v únoru a březnu zrušeny všechny plesy. Celkově stále 

přetrvává nízký zájem o kulturní představení.  

Dále sdělil, že ke 125. výročí Městského domu je v předsálí velkého sálu instalována výstava. 

  

 

 

Ad4) 

Předsedající komise poděkoval členům za účast a ukončil jednání. 

Termín příštího jednání komise obdrží členové komise mailem. 

 

 

V Přerově dne 8. února 2022 

 

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

Pavla Roubalíková v. r.          Jiří Lapáček v. r. 

       org. pracovnice                  zástup předsedkyně komise 


