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Komise kulturní (KK) Rady města Rožnov pod Radhoštěm 

Zápis č. 15 (čtvrtý v roce 2021) 

Datum zasedání komise: 21. 6. 2021  

Místo zasedání:  StageGarden Galerie Creas 

Předsedající:   doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D (místopředseda komise) 

Přítomni členové: Zbyněk Tvarůžek, PhDr. Eva Kumínková, Ph.D., ak. soch. Igor 

Kitzberger, Mgr. Kristýna Kosová, Mgr. Jan Petružela, Ph.D.; 

hostem: Mgr. Jakub Sobotka, ředitel T-klubu, kulturní agentury, 

příspěvkové organizace     

Omluvení členové:   Hana Crhová, Ing. Petra Kafková 

Neomluvení členové:  --- 

Začátek zasedání:  16.00 h 

 

Program jednání:  

1. administrace změn v dotačních zásadách města 

2. seznámení s výsledky soutěže na vizuální identitu města 

3. stav výlepových ploch ve městě 

4. informace o plánovaných aktivitách organizovaných  a zajišťovaných přímo 

městem (či městem ve spolupráci s jinými subjekty) pro druhé pololetí 2021 

5. aktuální informace k investičním akcím města 

Rozprava k jednotlivým bodům: 

Ad.1 Členové KK byli informování o personálním stavu na Odboru školství (garant 

administrace programových dotací) a následně bylo diskutováno o možných změnách 

dotačního Programu VI. – kultura ve smyslu zavedení víceletých dotačních titulů a také tvz. 

speed grantů. Členové KK a tajemník se zaměří na analýzu programových dotací v jiných 

městech, bude konzultováno se zpracovatelem kulturní strategie i rámci implementace 

dokumentu. Víceleté granty jsou chápány jako nástroj pro stabilitu prostředí, nástroj pro 

rozvoj etablovaných i nových projektů. Bude opět diskutováno na setkání 9/2021. Na další 

setkání tajemník KK zjistí: přehled nevyčerpaných prostředků v rámci individuálních dotací 

pro oblast kultury.  

 

Ad.2 Členové KK byli seznámeni s průběhem II. kola soutěže na jednotnou identitu města; 

následuje představení vítězného návrhu radě  a zastupitelstvu města, přestavení vítězného 

pro veřejnost bude v září 2021. 
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Ad.3 Předání výlepových ploch do správy (i ekonomické) naráží na majetkové nejasnosti u 

některých výlepových ploch, po diskuzi bylo přislíbeno připravit předávání ploch na části; 

předpoklad připravení podkladů srpen 2021. 

 

Ad.4  Z časových důvodů bude projednáno na dalším setkání KK. 

 

Ad.5 Členové KK byli paní místostarostkou města seznámeni s průběhem připravovaných 

soutěží na KC (3. kolo) a Rekonstrukci a přístavbu knihovny. Informace vzali členové KK na 

vědomí a konstatovali potřebu zahájit diskuze nad záložním „plánem B“ pro případ 

neúspěchu soutěží na vybudování VKC. 

 

Termín dalšího setkání: září 2021, místo bude upřesněno. 

 

Přehled usnesení:  

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Konec zasedání jednání:  18:00 h 

 

Zapsal:  Ing. Martin Beníček              ……………………………… 
  tajemník komise  
 

 
 
Zápis ověřil:  doc. PhDr. Daniel Drápala                                      ……………………………… 
                        předseda komise             
                               
        

 

 


