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Zápis č. 21 z jednání Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky 

Rady města Přerova ze dne 29. března 2022 

 

 

Přítomni:       Nepřítomni:  

Jiří Lapáček      Omluveni: 

Pavel Ondrůj      Vladimír Koryčan 

Otakar Bujnoch     Jaroslav Sklář      

Miroslava Švástová      

Jitka Kraiczová 

Lubomír Dostál       

Lada Galová – předsedkyně  

Pavla Roubalíková, org. pracovnice  

Klára Koryčanová (odd. ochrany ŽP a pam. péče) 

 

 

Program: 

1. Zahájení 

 

2. Vyhodnocení žádostí o dotace na exteriéry historicky významných budov (K. 

Koryčanová, odd. ochrany ŽP a pam. péče) 

 

3. Různé 

 

4. Závěr 
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Ad1) 

Předsedkyně komise L. Galová přivítala přítomné členy komise a hosta a sdělila, že je komise 

usnášeníschopná. Následně představila navržený program jednání. 

Ad2) 

Předsedkyně komise informovala o dalším bodu jednání - Programu statutárního města 

Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území 

města Přerova. Sdělila, že v tomto roce je v programu částka 250 tisíc Kč. Členové komise se 

před jednáním s programem seznámili a obdrželi také předem přehled všech žadatelů. 

Následně předala předsedkyně slovo K. Koryčanové z oddělení památkové péče. Ta 

informovala, že bylo v letošním roce podáno celkem 5 žádostí. Dle schválených kritérií 

programu bylo provedeno hodnocení jednotlivých žádostí. Následně představila jednotlivé 

žádosti a navrženou výši dotace.  

Následně členové komise hlasovali o navrženém usnesení: 

Usnesení: 

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

dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na obnovu exteriéru 

památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2022 s níže uvedenými 

žadateli na uvedené práce v uvedené výši: 

 

1. Svisle č.p. 2198   34 000 Kč 

2. Horní náměstí 6   55 700 Kč 

3. Pod Valy č.p. 468   54 300 Kč 

4. Wilsonova č.p. 217   68 000 Kč 

5. Macharova č.p. 2384  38 000 Kč 

 

Výsledek hlasování: Pro/7 Proti/-  Zdržel se/- 

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad3) 

Členové komise obdrželi 2 žádosti o mimořádnou dotaci. Oba projekty předsedkyně stručně 

představila a nechala o každé žádosti zvlášť hlasovat.  

 

 TJ Sokol Přerov - finanční příspěvek na vytvoření slavnostního praporu 

Usnesení: 

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

Přerov poskytnutí mimořádné dotace ve výši 75 tisíc korun. 

Výsledek hlasování: Pro/7 Proti/-  Zdržel se/- 

Usnesení bylo přijato. 
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 Jitka Bláhová - finanční příspěvek na pořádání slavnostního galavečera v Dubu nad 

Moravou  

 

Usnesení 

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

Bláhové poskytnutí mimořádné dotace ve výši 5 tisíc korun. 

Výsledek hlasování: Pro/6 Proti/-  Zdržel se/1 

Usnesení bylo přijato. 

 

Dále obdržela Komise CR žádost TJ Sokola Přerov o přiznání označení „čestný hrob“ hrobu 

pana Sylvestra Plevy – starosty přerovského sokola v letech 1928 – 1939, jedné z prvních 

obětí nacistických perzekucí sokolů na začátku 2. světové války. 

Usnesení 

Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky doporučuje Kancelář primátora zajistit označení 

„čestného hrobu“ pana Sylvestra Plevy.  

Výsledek hlasování: Pro/7 Proti/-  Zdržel se/- 

Usnesení bylo přijato. 

 

K. Koryčanová informovala členy komise o nabídce bezúplatného převodu zámeckého parku 

v Přerově-Čekyni, který je v současné době ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových. Tato nabídka by měla být projednána v orgánech města. Komise vzala 

informaci na vědomí.  

 

Předsedající komise poděkovala členům za účast a ukončila jednání. Termín příštího jednání 

komise obdrží členové komise mailem. 

 

V Přerově dne 12. dubna 2022 

 

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

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

       org. pracovnice                  předsedkyně komise 


