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Zápis č. 1 z jednání Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky 

Rady města Přerova ze dne 14. prosince 2022 

 

 

Přítomni:       Nepřítomni:  

Lada Galová       

Pavel Ondrůj           

Miroslava Švástová 

Dagmar Vykoukalová     Omluveni: 

Kateřina Klakurková 

Bohuslav Přidal 

Jaromír Horký        

Jitka Kraiczová         

Jan Zámrský – předseda komise    

Pavla Roubalíková - org. pracovnice   

 

 

 

Program: 

1. Zahájení 

 

2. Seznámení členů komise 

 

3. Návrhy na nominace na Cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 

2022 

 

4. Různé 

 

5. Závěr 
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Ad1) 

Předseda komise J. Zámrský zahájil jednání a přivítal přítomné členy komise. Členové komise 

obdrželi před jednáním návrh programu.  

 

Ad2) 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o první zasedání komise, všichni členové komise se představili 

a sdělili, jaké je jejich dosavadní působení a vztah k oblasti kultury a cestovního ruchu. 

Následně předseda komise informoval členy o úkolech v průběhu roku, které komise jako 

poradní orgán rady města bude projednávat.  

 

Ad3) 

Členové komise byli požádáni, aby projednali na svém jednání za město Přerov návrhy na 

nominace na Cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2022. Olomoucký kraj 

tímto ocení významné osobnosti působící na poli kultury nebo výrazné počiny a aktivity, které 

se během roku 2022 zapsaly do povědomí veřejnosti. V dubnu 2023 udělí hejtman 

Olomouckého kraje ceny za mimořádné umělecké výkony v oblasti hudby, výtvarného umění, 

divadla, filmu, rozhlasu a televize a literatury. Vedle nich předá cenu za výjimečný počin v 

oblasti tradiční lidové kultury. Vybraná osobnost bude za celoživotní přínos v oblasti kultury 

zařazena do dvorany slávy.   

Po diskuzi navrhli členové komise subjekty, které budou nominovat na ocenění:  

- Hudební skupina Pirillo - Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury; podklady zajistí B. 

Přidal 

- Moravská škola tance  - Cena za výjimečný počin roku v oblasti divadla; podklady zajistí 

K. Klakurková 

- Nadační fond Blues nad Bečvou – Cena za výjimečný počin roku v oblasti hudby; 

podklady zajistí P. Ondrůj 

Podklady k výše uvedeným nominacím budou zaslání organizační pracovnici nejpozději do 

21. prosince 2022. Následně budou zaslány za město Přerov na Olomoucký kraj. 

 

Ad4) 

P. Ondrůj informoval o nové koncepci rozvoje kultury, kreativity a památkové péče 

Olomouckého kraje na období 2022 – 2029.  

B. Přidal uvedl další témata, kterými by se komise měla zabývat: koordinace kultury ve městě, 

městské oslavy, provoz restaurace Městského domu, Cena města Přerova, propagace 

cestovního ruchu, atd. 
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P. Ondrůj uvedl, že by se komise měla zabývat chybějícími toaletami pro veřejnost v centru 

města. 

 

J. Zámrský sdělil, že neutěšený stav restaurace v Městském domě je zcela určitě závažný 

problém, který je třeba komplexně řešit. Požádal proto členku komise L. Galovou, která je 

zároveň radní města, aby na jednání rady informovala o tom, že komise o tomto tématu 

diskutovala. 

L. Galová informovala o plánu zřídit sdílený kalendář akcí, kam by mohli organizátoři sami 

vkládat připravované akce a mohlo by se tak předejít souběhu kulturních akcí v Přerově. 

J. Zámrský sdělil, že by měl být přizván na jednání oslavové pracovní skupiny, která se skládá 

ze zástupců Kanceláře primátora, ředitele Kulturních a informačních služeb města a primátora 

města. Na jednáních se řeší příprava akcí města a příspěvkové organizace KIS. Následně bude 

moci předseda komise informovat o těchto připravovaných akcích. 

Předseda komise sdělil příští termíny jednání komise: 23.1., 20.2., 22.3. v 15 hodin v zasedací 

místnosti rady města, pokud nebude v pozvánce uvedeno jinak. 

Předseda následně poděkoval všem členům komise za účast a ukončil jednání. 

 

 

V Přerově dne 22. prosince 2022 

 

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

Pavla Roubalíková v. r.          Jan Zámrský v. r. 

       org. pracovnice                  předseda komise 

 


