Zápis č. 22 z jednání Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky
Rady města Přerova ze dne 11. května 2022

Přítomni:

Nepřítomni:

Jiří Lapáček

Omluveni:

Pavel Ondrůj

Lubomír Dostál

Miroslava Švástová

Otakar Bujnoch

Jitka Kraiczová
Jaroslav Sklář
Vladimír Koryčan
Lada Galová – předsedkyně
Pavla Roubalíková, org. pracovnice
Daniela Novotná (vedoucí Kanceláře primátora)

Program:
1.
2.

Zahájení
Projednání žádostí o dotaci v oblasti kultury (D. Novotná)
 Moravský institut vzdělávání - reprezentace na světovém finále Dance
World Cup, Španělsko


3.

Různé

4.

Závěr

Veslařský klub Přerov - vydání publikace
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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)
Členové komise obdrželi před jednáním podklady ke dvěma mimořádným žádostem o dotaci.
Předsedkyně komise představila první z nich – Moravský institut vzdělávání, který žádá o
finanční příspěvek na částečné pokrytí nákladů na reprezentaci na světovém finále Dance
World Cup ve Španělsku (7členná delegace, finanční prostředky budou použity na částečnou
úhradu dopravy, ubytování, kostýmů apod.). Je navržena dotace o výši 31 tisíc korun.
Dále L. Galová uvedla, že požádala Kancelář primátora o přehled poskytnutých dotací tomuto
spolku za volební období a sdělila, že od roku 2019 jsou pravidelnými žadateli a získávali
finanční prostředky jak na činnost, tak na akce (baletní přestavení) mimo období covidu, kdy
byla divadelní představení zrušena.
Předsedkyně předala slovo D. Novotné, která uvedla, že žádost spadá pod dotační program B.
Kancelář primátora provedla dle pravidel pro dotační program A i B hodnocení dle kritérií, tj.
bodovým systémem. Postup výpočtu výsledné částky je obdobný jako v u žádostí, které
projednává odbor školství v dotačním programu B.
Členové komise o žádosti diskutovali. Následně hlasovali o navrženém usnesení:
Usnesení:
Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky doporučuje Radě města schválit poskytnutí
dotace z dotačního programu B Moravskému institutu vzdělávání ve výši 31 tisíc korun.

Výsledek hlasování: Pro/6

Proti/-

Zdržel se/1

Usnesení bylo přijato.

Po hlasování se omluvila J. Kraiczová a jednání opustila.
Poté předsedkyně představila další žádost o dotaci, o kterou požádal Veslařský klub Přerov.
Subjekt si podal žádost o poskytnutí dotace v rámci standardního dotačního programu na rok
2022, ale byl z tohoto programu vyřazen, a to vzhledem k tomu, že žádali o finanční příspěvek
na publikační činnost. Nyní žádají o individuální dotaci především na vydání publikace k 90.
výročí klubu. Je navržena dotace o výši 85 tisíc korun.
L. Galová uvedla, že publikace postihuje celou fungování klubu od vzniku prvního veslařského
spolku v Přerově na řece Bečvě. Fotografie jsou do určité doby černobílé, od roku přibližně
1970 jsou barevné. Rozměr bude formátu A4, předpokládaný náklad je 250 výtisků, které
budou mít asi 100 stran.
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Předsedkyně předala slovo D. Novotné, která uvedla, že obdobným případem byla žádost o
vydání publikace Muzea Komenského, kterou Kancelář primátora administrovala počátkem
roku 2022. Celkové předpokládané náklady byly ve výši 120 tis. Kč a dotace byla udělena ve
výši 60 tis. Kč (50 %). Vzhledem k proporcionalitě je navrženo poskytnutí dotace ve výši 85 tisíc
korun na vydání publikace – celkové předpokládané náklady na vydání jsou odhadovány na
250 tisíc korun.
Následně členové komise diskutovali o výši navržené mimořádné dotace. Zazněla připomínka
některých členů, že rozpočet na vydání publikace je příliš vysoký a výsledná částka za jednu
publikaci vychází na cca jeden tisíc korun.
D. Novotná uvedla, že v případě schvální mimořádné dotace je vždy ve smlouvě uvedeno, že
spoluúčast subjektu je vypočítaná z celkové částky na pořízení publikace – tedy v tomto
případě je spoluúčast vypočítána z částky 250 tisíc korun. A spoluúčast musí samozřejmě
subjekt doložit.
P. Ondrůj následně navrhl komisi snížit navrženou mimořádnou dotaci na 70 tisíc korun a podal
protinávrh, o kterém členové komise hlasovali.
Usnesení:
Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky doporučuje Radě města schválit poskytnutí
Mimořádné dotace subjektu Veslařský klub Přerov ve výši 70 tisíc korun.

Výsledek hlasování: Pro/5

Proti/-

Zdržel se/1

Usnesení bylo přijato.

Ad3)
L. Galová informovala o připravovaných koncertech v rámci Hudebního léta na hradbách, první
z nich se uskuteční v polovině července 2022.
P. Ondrůj přítomné pozval na koncert na hradby, kde proběhne další koncert v rámci festivalu
Blues nad Bečvou. Koncert se uskuteční v termínu 26. května.
J. Sklář vznesl dotaz na organizaci letošních vánočních oslav v Přerově.
D. Novotná uvedla, že vánoční program zajistí opět Kulturní a informační služby města
Přerova, program bude na náměstí TGM a bude trvat 28 dní, budou stánky, koncerty
(vystupující převážně místní umělci, školy atd.). Na červnovém jednání zastupitelstva bude
vánoční program schvalován.
L. Galová ještě uvedla, že přes prázdninové měsíce bude na Letní divadelní scéně opět probíhat
Dostavníčko s divadlem.
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Předsedající komise poděkovala členům i hostům za účast a ukončila jednání. Termín příštího
jednání komise obdrží členové komise mailem.

V Přerově dne 16. května 2022

…………………………………………..

…………………………………………….

Pavla Roubalíková v. r.

Lada Galová v. r.

org. pracovnice

předsedkyně komise
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