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Komise kulturní (KK) Rady města Rožnov pod Radhoštěm 

Zápis č. 17 (šestý v roce 2021) 

Datum zasedání komise: 20. 12. 2021  

Místo zasedání:  zasedací místnost MěÚ 

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

Přítomni členové: Zbyněk Tvarůžek,  Mgr. Jan Petružela, Ph.D., Hana Crhová, 

Omluvení členové:  PhDr. Eva Kumínková, Ph.D., ak. soch. Igor Kitzberger,  

Ing. Petra Kafková 

Neomluvení členové:  --- 

Začátek zasedání:  16.00 h 

 

Program jednání:  

1. zpětná vazba od kulturní obce k zavedení víceletých grantů, 
2. aktuální stav projektů kulturní infrastruktury, 
3. různé 

 

Rozprava k jednotlivým bodům: 

Ad.1 Členové komise byli informováni o průběhu kulturního fóra na téma víceletá dotační 

podpora (13. 12. 2021). Ze setkání s kulturní obcí (žadateli) bohužel nevyšel konkrétní směr 

koncipování grantu, nastavení jeho parametrů a kritérií. Zatím se nadá ani ověřit skutečný 

zájem kulturní obce o tento dotační formát. Tajemník komise připraví dotazníkové šetření 

(anketu) pro respondenty (potencionální zájemce o dotaci) v jarním termínu roku 2022 (do 

konce března), následně ji KK vyhodnotí a zformuluje doporučení pro MÚ i další KK 

jmenovanou po podzimních komunálních volbách. 

 

Ad.2 Tajemník komise informoval členy KK o aktuálním stavu veřejných zakázek pro 

projekty: Kulturní centrum a Rekonstrukce a přístavba knihovny včetně finanční náročnosti 

pro realizaci projektů. V rámci diskuze a v návaznosti na jednání zastupitelstva města KK 

formulovala usnesení, viz níže. Předseda KK byl pověřen toto usnesení reprodukovat na 

jednání ZM dne 21. 12. 2021. 

 

Ad. 3. Tajemník komise v prvním týdnu v lednu 2022 rozešle členům KK podklady pro 

hodnocení žádostí pro podporu Programu VI – kultura.  

 

Termín dalšího setkání: 17. 1. 2022, kulturní komise dotační; 31. 1. 2022 kulturní komise 

dotační (2). 
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Přehled usnesení:  

Kulturní komise v návaznosti na informace o stavu projektů kulturní infrastruktury 

města Rožnov pod Radhoštěm: 

a)  apeluje na zastupitele města a žádá je, aby stávající kulturní rozpočtová rezerva ve 

výši 250 miliónů Kč zůstala zachována pro investiční akce v oblasti kultury; 

b) z připravovaných investičních akcí doporučuje realizovat za stávající situace 

nejprve přístavbu a rekonstrukci Městské knihovny, u níž bere v potaz pozitivní 

působení a přínos této instituce primárně pro vzdělání, osvětu a kulturu, ale také 

osobní rozvoj obyvatel města a nebývale pestré komunitní působení přesahující 

výraznou měrou standardní knihovnickou činnost. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Konec zasedání jednání:  18:00 h 

 

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

 
 
Zápis ověřil:  doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.                          ……………………………… 
                        předseda komise             
                               
        

 

 


