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Zápis č. 3 z jednání Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky 

Rady města Přerova ze dne 15. ledna 2023 

 

 

Přítomni:       Nepřítomni:  

Lada Galová          

Jitka Kraiczová         

Miroslava Švástová 

Dagmar Vykoukalová     Omluveni: 

Kateřina Klakurková     Pavel Ondrůj  

Bohuslav Přidal         

Jaromír Horký  

Jan Zámrský – předseda komise    

Pavla Roubalíková - org. pracovnice 

 

Renta Lounová – host (zmocněnec pro GDPR) 

Petr Vrána – host (primátor)  

  

Program: 

1. Zahájení 

 

2. Proškolení "Ochrana osobních údajů" (Ing. Renata Lounová) 

 

3. Jednací řád komisí Rady města - projednání článku č. 3, bodu č. 7 

 

4. Žádost o individuální dotaci - Benefiční Galavečer v kostele v Dubu nad Moravou  

 

5. Žádost o individuální dotaci - Oslavy 500. výročí narození Jana Blahoslava, 90. 

výročí otevření budovy dnešního gymnázia a 30. výročí založení Gymnázia Jana 

Blahoslava 

 

6. Různé 

 

7. Závěr 
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Ad1) 

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

 

Ad2) 

Předseda předal slovo R. Lounové, která přítomné členy komise krátce proškolila v záležitosti 

Ochrany osobních údajů a práce s citlivými dokumenty. Nepřítomní členové komise mohou 

požádat o proškolení R. Lounovou individuálně. 

 

Ad3) 

Předseda komise sdělil, že dle článku č. 3, bodu č. 7 Jednacího řádu komisí Rady města Přerova 

navrhuje jmenovat pověřeného člena komise, který by řídil v jeho nepřítomnosti jednání. 

Předseda komise navrhuje na tuto pozici Kateřinu Klakurkovou. 

Členové komise obdrželi vytištěný jednací řád. Předseda krátce okomentoval používání 

jednacího řádu a doporučil k prostudování. 

Následně komise hlasovala o navržené pověřené osobě:  

KCRKP/03/2/2023 

Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky schvaluje paní Kateřinu Klakurkovou jako 

pověřenou členku komise dle článku č. 3, bodu č. 7 Jednacího řádu komisí Rady města Přerova.  

Hlasování: Pro/7  Proti/-  Zdržel se/1 

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad4) 

Členové komise obdrželi před jednáním žádost o mimořádnou dotaci na Benefiční Galavečer 

v kostele Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou. 

Jedná se o 12. ročník Benefičního Galavečera, který je věnován všem regionům Olomouckého 

kraje, které v minulosti postihly ničivé povodně. Část výtěžku bude rozdělena mezi organizaci 

Zdravotních klaunů Fakultní nemocnice Olomouc a kostel v Dubu nad Moravou. Finanční 

prostředky budou použity na částečnou úhradu nákladů na zajištění vystoupení účinkujících. 

Je navrženo poskytnout finanční prostředky ve výši 5 000 Kč.  

P. Vrána doplnil, že přijal žádost o záštitu nad touto kulturní akcí. 

Členové komise hlasovali o navrženém usnesení. 
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KCRKP/03/3/2023 

Komise pro cestovní ruch, kultury a památky doporučuje Radě města poskytnout finanční 

podporu akce Benefiční Galavečer v kostele Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou ve 

výši 5.000 Kč.  

Výsledek hlasování: Pro/8  Proti/-   Zdržel se/- 

Usnesení bylo přijato. 

Ad5) 

Členové komise obdrželi před jednáním žádost o mimořádnou dotaci na oslavy spojené 

s výročím Jana Blahoslava. 

O podporu požádalo Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické škola. Jedná se o 

podporu oslav 500. výročí narození Jana Blahoslava, 90. výročí otevření budovy dnešního 

gymnázia a 30. výročí založení Gymnázia Jana Blahoslava. Finanční prostředky by v případě 

schválení byly použity na částečnou úhradu nákladů na zajištění červnového koncertu a dále 

na zajištění dokumentace oslav. Je navrženo poskytnout finanční prostředky ve výši 50 000 Kč.  

 

P. Vrána doplnil, že by organizátoři požádali o povolení nazdobení sochy J. Blahoslava a jejího 

okolí na Horním náměstí v termínu narození J. Blahoslava (20.2.2023). Aby nedošlo 

k poškození pískovcové sochy, bylo povoleno ozdobení pouze okolí sochy. 

 

Členové komise hlasovali o navrženém usnesení. 

KCRKP/03/4/2023 

Komise pro cestovní ruch, kultury a památky doporučuje Radě města poskytnout finanční 

podporu oslav 500. výročí narození Jana Blahoslava, 90. výročí otevření budovy dnešního 

gymnázia a 30. výročí založení Gymnázia Jana Blahoslava ve výši 50 000 Kč.  

Výsledek hlasování: Pro/8  Proti/-   Zdržel se/- 

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad6) 

Členové komise na konci ledna 2023 hlasovali per rollam o návrhu Rámcového programu 

činnosti Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky. Rámcový program byl po schválení 

předložen k projednání na Radě města Přerova. 

Předseda komise uvedl, že vede v patrnosti návrh na doplnění Rámcového programu L. 

Galové, který byl dodán po termínu.  Jedná se o vytvoření sdíleného kalendáře akcí v Přerově. 

Členové komise hlasovali per rollam na konci měsíce ledna o následujícím usnesení: 
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KCRKP/03/1/2023  

Členové komise souhlasí Rámcovým programem činnosti Komise pro cestovní ruch, kulturu a 

památky na období 2022 – 2026.   

Hlasování: Pro/9 Proti/-  Zdržel se/- 

Usnesení bylo přijato. 

Následovala debata nad dalšími tématy jednotlivých členů komise. 

Předseda komise nejprve velmi kladně hodnotil baletní představení Louskáček, které se 

uskutečnilo v Městském domě.  

J. Horký podpořil projekt sdílených kol v Přerově, které chce vedení města zavést. Uvedl, že by 

právě na košících sdílených kol mohlo být nové logo města místo znaku. Je to také ideální čas 

na zavedení jednotného vizuálního města Přerova. Dle jeho názoru je na pořadu dne debata 

nad marketingem města, budování image města atd. Dále vznesl dotaz, zda existuje 

komunikačně-marketingová strategie města, dle které se město prezentuje.  

B. Přidal požádal, zda by se na některém z příštích jednání mohla komise zabývat zásadami 

udělování Ceny města Přerova. 

Předseda komise předal slovo P. Vránovi, který uvedl, že je rád, že sdílená kola v Přerově mají 

podporu a uvedl, že se diskuzi k jednotnému vizuálnímu stylu města nebrání. Dále uvedl, že by 

v budoucnu – po úspěchu baletního představení Louskáček v Městském domě, do Přerova 

pozval se svými představeními Moravské divadlo Olomouc. 

M. Švástová informovala o neutěšeném stavu uměleckého díla Sonda do pravěku v Předmostí, 

který je zarostlý náletovými dřevinami a trávou a také schody okolo jsou ve špatném stavu. 

Uvědomila o tomto Odbor majetku města, ale zatím je situace stejná. O této skutečnosti bude 

informovat také jednání místního výboru v Předmostí. 

Předseda komise sdělil, že po diskuzi doporučuje komise odboru majetku provést šetření na 

uvedeném místě, odstranit dřeviny a trávu a zahrnout celý komplex (schody a plastiku) do 

plánu oprav. 

P. Vrána sdělil, že ke hlášení těchto podobných podnětů slouží platforma MUNIPOLIS, kde 

dané problematické místo může člověk vyfotit a systém se postará o předání podnětu 

konkrétní samosprávě a uživatel je aplikace je následně informován o jeho vyřešení. Vše o této 

platformě je na webu města.  

Na závěr P. Vrána uvedl, že pokud to jeho pracovní program dovolí, bude se chtít účastnit  

i příštích jednání komise. 

Dále M. Švástová uvedla návrh, aby město pokračovalo v mapování své historie formou 

publikace. V současné době Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s městy Litovel, 

Olomouc nebo Šternberk takovou publikaci vydala. 
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D. Vykoukalová informovala o opravené kašně na Horním náměstí – oprava je povedená, ale 

bohužel se nedá podívat dolů do kašny – sklo je zamlžené. Dále vznesla dotaz, zda by mohla 

vědět, zda je v plánu revitalizace Horního náměstí.  

Na závěr se členové komise opět zabývali neutěšenou situací chybějícího provozovatele 

restaurace Městského domu. 

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

 

Termín příštího jednání komise je ve středu 22.3.2023 v 15 hodin. 

 

V Přerově dne 1. března 2023 

 

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

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

       org. pracovnice                  předseda komise 


