
1 
 

Zápis č. 2 z jednání Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky 

Rady města Přerova ze dne 4. ledna 2023 

 

 

Přítomni:       Nepřítomni:  

Lada Galová      Jaromír Horký     

Pavel Ondrůj           

Miroslava Švástová 

Dagmar Vykoukalová     Omluveni: 

Kateřina Klakurková     Jitka Kraiczová 

Bohuslav Přidal         

Jan Zámrský – předseda komise    

Pavla Roubalíková - org. pracovnice 

 

Petr Mlčoch – host (tajemník MMPr) 

Daniela Novotná – host (vedoucí Kanceláře primátora) 

Jaroslav Macíček – host (ředitel KIS) 

František Jan Hrabina – host (zastupitel města) 

Helena Netopilová – host (zastupitelka města) 

   

Program: 

1. Zahájení 

 

2. Stěhování Výstavní síně Pasáž (hosté: P. Mlčoch – tajemník MMPr, Jaroslav Macíček 

– ředitel Kulturních a informačních služeb města Přerova, Daniela Novotná – 

vedoucí Kanceláře primátora) 

 

3. Různé 

 

4. Závěr 
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Ad1) 

Předseda komise J. Zámrský zahájil jednání a přivítal přítomné členy a hosty komise, popřál 

všem do nového roku a zahájil jednání.  

 

Ad2) 

Předseda zahájil jednání komise, které bylo svoláno k tématu přerušení činnosti Výstavní síně 

Pasáž. Požádal nejprve o vyjádření tajemníka Magistrátu města Přerova Petra Mlčocha. 

P. Mlčoch uvedl, že přerušení činnosti Pasáže bude nutné v souvislosti s plánovanou 

rekonstrukcí administrativní budovy TGM 16. Dle výsledků architektonické soutěže zde budou 

po celkové rekonstrukci umístěni úředníci. Rekonstrukce by dle loňských cen měla dosáhnout 

výše 305 milionů korun. V současné chvíli probíhá odkup posledního patra budovy TGM 16, 

kde je nyní pracoviště odboru evidenčních správních služeb. Město bude  na přelomu března  

a dubna 2023 žádat o dotaci na zateplení budovy a do té doby musí být budova bez provozu. 

Všichni úředníci se tedy musí vystěhovat, část z nich bude přemístěna do zasedací místnosti 

ve dvorním traktu budovy Smetanova 7.  A pro zajištění dostupnosti služeb jako je vydávání 

občanských průkazů, řidičských průkazů, pasů atd. musí být pracoviště pro občany 

bezbariérové. Tyto přepážkové služby budou tedy dočasně přemístěny do prostor Výstavní 

síně Pasáž, která je vhodným prostorem v majetku města. Stěhování by mělo být ukončeno do 

konce února. Na závěr uvedl, že ho přerušení činnosti výstavní síně mrzí, ale bohužel nebyla 

nalezena jiná možnost. 

Předseda komise předal slovo H. Netopilové, která sdělila, že s vedoucí výstavní síně M.J. 

několik let spolupracuje při pořádání různých akcí. Dále uvedla, že o stěhování Výstavní síně 

Pasáž nebyla M. J. informována v dostatečném časovém předstihu, dozvěděla se o tomto 

rozhodnutí těsně před Vánoci. Ale té chvíli už měla plán výstav na celý rok 2023 připravený. 

Dále doplnila, že ve Výstavní síni Pasáž byly za dobu jejího fungování uskutečňovány dobré 

projekty a kvalitní výstavy, ne výstavy celebrit. A nyní budou veškeré aktivity z důvodu 

vystěhování Pasáže ukončeny. Je tedy ohroženo fungování dalších aktivit, na kterých se paní 

J. a Výstavní síň Pasáž podílela jako zázemím pro akce: Land Art, Přerovské dvorky atd. Dále 

konstatuje, že nebyla projevena snaha najít jiné řešení pro zachování výstavní síně. Také 

sdělila, že za působení paní J. byla ve spolupráci s paní S. zahájena činnost ve výstavních 

prostorách Výklad, které sousedí s Pasáží. 

Do diskuze se přihlásil F. J. Hrabina, který uvedl, že neměl informaci o tom, že město může 

získat dotaci na opravu pláště budovy. Cena rekonstrukce dle jeho názoru není konečná. 

Poté předseda komise předal slovo řediteli Kulturních a informačních služeb města Přerova, 

které provozují Výstavní síň Pasáž. Ten sdělil, že o možném přestěhování úředníků do Výstavní 

síně Pasáž byla paní J. informována už před rokem. V polovině prosince ředitel obdržel 

informaci, že se Pasáž musí vystěhovat pro zajištění služeb úřadu. Paní J. ihned o této 

skutečnosti informoval. Sdělil, že mobiliář výstavní síně bude přestěhován do skladovacích 

prostor v Městském domě. Po rekonstrukci budovy TGM 16 za 2 až 3 roky se počítá 

s obnovením výstavní síně. S aktivitami jako je Land Art, Přerovské dvorky, Evropský den 

hudby, na kterých se VS Pasáž podílela, Kulturní a informační služby počítají a mají je na letošní 
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rok v rozpočtu. I když bude s paní J. ukončen pracovní poměr, byla jí nabídnuta práce na 

dohodu o provedení práce a kancelář v Městském domě. A jako zázemí pro pořádané akce 

může být využívána budova č. 4 na náměstí TGM (tzv. myslivci). Ve zřizovací listině Kulturních 

a informačních služeb je přímo určeno, kde může být provozována výstavní činnost, a to je 

pouze místo v Pasáži. V opačném případě by musela být upravena zřizovací listina a musely by 

musely schválit orgány města. 

M. Švástová sdělila, že Výstavní síň Pasáž funguje právě deset let, prostory umožňovaly 

pořádat výstavy s rozměrnějšími exponáty a je škoda, že nebyl nalezen jiný prostor, kam galerii 

přemístit a provoz zachovat.  Například v Prostějově je možné, že fungují hned tři galerie. 

L. Galová uvedla, že v Prostějově nebo v Olomouci je ale pouze jedna galerie, kterou provozuje 

město, ostatní jsou soukromé. Dále sdělila, že sice nezná program naplánovaných výstav 

v Pasáži, ale nabízí možnost spolupráce - uspořádat některé již nasmlouvané výstavy v Galerii 

města Přerova na Horním náměstí. Galerie města Přerova sice má plán výstav na rok 2023 

připraven, ale stále je možné kalendář výstav upravit. Dále se podivila nad prazvláštními 

aktivitami paní S., která ve veřejném prostoru šíří informace o Výstavní síni Pasáž, i když s ní 

nemá nic společného – není zde zaměstnaná, není její vedoucí. 

D. Novotná sdělila, že obě galerie (Pasáž i Galerie na Horním náměstí) mají srovnatelný 

program výstav a nevidí nic špatného, pokud se podaří uspořádat výstavu nějaké osobnosti, 

která je známá nejen Přerovanům, ale i v rámci republiky nebo světa. Dále uvedla, že 

návštěvnost v Pasáži, která je v centru města, je vysoká pouze v době konání vernisáže, poté 

je návštěvnost v řádu jednotek lidí denně. Pokud by se přestěhovala Pasáž a zachoval se její 

provoz, pravděpodobně by to nebylo v centru města a návštěvnost by byla ještě nižší. Dále 

potvrdila, že paní J. byla o možném přerušení činnosti Pasáže informována již dříve. 

B. Přidal uvedl, že je mu také líto, že Pasáž nebude nějakou dobu fungovat, ale v současné 

chvíli není jiné východisko, proto navrhuje ukončit diskusi. 

K. Klakurková uvedla, že z diskuse nevyplynulo žádné řešení, jak situaci pomoci. Z jejích 

zkušeností ale může konstatovat, že pokud se jednou Pasáž uzavře třeba i jen na přechodnou 

dobu, tak její znovuotevření bude velmi složité a obtížné.  
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Předseda komise ukončil diskusi a navrhl hlasovat o navrženém usnesení: 

KCRKP/02/1/2023 

Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky bere na vědomí informaci tajemníka MMPr  

P. Mlčocha a ředitele KIS J. Macíčka o přerušení činnosti Výstavní síně Pasáž v důsledku 

rekonstrukce budovy TGM 16 a následném využitím prostor výstavní síně pro zajištění 

fungování magistrátu. Dále bere na vědomí, že vybavení Výstavní síně Pasáž bude po dobu 

přerušení činnosti uloženo ve skladovacích prostorách Městského domu, ale občanské aktivity 

ve spolupráci s KIS budou moci i nadále pokračovat v náhradních prostorách. 

Hlasování: Pro/2  Proti/2  Zdržel se/3 

Usnesení nebylo přijato. 

 

M. Švástová navrhla protinávrh usnesení: 

KCRKP/02/2/2023 

Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky doporučuje Radě města zachovat činnost Výstavní 

síně Pasáž a hledat jiné možnosti pro přemístění administrativy z budovy TGM 16. 

Hlasování: Pro/3  Proti/1  Zdržel se/3 

Usnesení nebylo přijato. 

 

Ad3) 

H. Netopilová uvedla, že na konci minulého roku obdržel Klub Společně pro Přerov materiál 

k projednání v Radě města, který byl ještě před jednáním Rady města stažen. Materiál se týkal 

podání žádosti o ukončení činnosti ředitele KIS J. M. i s výší jeho odstupného. Materiál má 

k dispozici pro zájemce. Vznesla dotaz, zda o tomto byla Komise informována. 

Předseda komise sdělil, že Komise o tomto informována nebyla a pravděpodobně v tomto 

čase ještě nebyla jmenována. 

Dále předseda komise sdělil, že situace s chybějícím nájemcem restaurace v Městském domě, 

kterou komise probírala na minulém jednání, přetrvává i v době nadcházející plesové sezóny.  

P. Ondrůj doplnil, že v době pořádání plesů je zajištěn provoz v kavárně MD. 

B. Přidal kladně hodnotil novoroční koncert v Městském domě. Dále požádat, zda by mohl být 

na nějaké příští jednání komise pozván pan primátor, který má v gesci kulturu. 

Následně předseda komise sdělil, že termín příštího jednání komise bude upraven. Původní 

lednový termín jednání komise se ruší a je stanoven nový termín únorového jednání – ve 

středu 15. února v 15 hodin. 
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Termíny jednání komise pro CR jsou úpravách následující: 15.2. a 22.3. 

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

 

 

 

 

V Přerově dne 9. ledna 2023 

 

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

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

       org. pracovnice                  předseda komise 


