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Komise kulturní (KK) Rady města Rožnov pod Radhoštěm 

Zápis č. 16 (pátý v roce 2021) 

Datum zasedání komise: 27. 9. 2021  

Místo zasedání:  zasedací místnost MěÚ 

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

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

Ing. Petra Kafková; hostem: Ing. Arch. Jan Horký – architekt 

města   

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

Neomluvení členové:  --- 

Začátek zasedání:  16.00 h 

 

Program jednání:  

1. informace o rekonstrukci obřadní místnosti MěÚ s ohledem na zastoupení 

uměleckých děl ve stávající výbavě, 

2. diskuze nad nastavením víceletého dotačního programu (plus tvz. rapidgranty); 

podnět Z. Tvarůžka ohledně způsobu využití vrácených dotací z programové oblasti 

VI – kultura, 

3. hodnocení žádosti o individuální dotaci (III. kolo), 

4. finalizace Kulturní strategie, 

5. různé 

Rozprava k jednotlivým bodům: 

Ad.1 Členové KK byli informování architektem města o projektu: úprava obřadní síně MěÚ 

včetně dispozičního uspořádání, technického řešení (včetně vizualizací) a aktuálně 

stanovované ceny díla. Obřadní síň by měla být mimo provoz cca od pol. listopadu 2021 do 

pol. února 2022. Umělecká díla v prostoru zůstanou zachována.  

 

Ad.2 Byl připomenut mechanismus vrácených finančních prostředků: finanční prostředky 

vrácené během kalendářního roku jsou alokovány na podporu žádostí individuálních dotací. 

Finanční prostředky vrácené po daném programovém období (leden následujícího roku) jsou 

součástí příjmové části rozpočtu města bez další alokace. Členové KK v diskuzi navrhli 

existenci Kulturního fondu při KK, kam by se alokovaly finanční prostředky ve formě „vratek“ 

z kulturních projektů a opět by byly využity pro kulturní projekty ve formě individuální 

podpory. V následující diskuzi o zavedení a povaze víceletých dotací či tvz. rapid grantů se 

KK nedokázala shodnout na možném mechanismu nástroje, ačkoliv si obecně uvědomuje 

jeho benefita. Jako první krok budou osloveni potencionální žadatelé (stávající okruh 

žadatelů oblasti kultura) a zjištění jejich představ a potřeb pro koncipování pravidel 
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víceletého dotačního programu (e-mailem, dále pak na osobním setkání). Učiní: tajemník 

komise během měsíce října 2021.  

 

Ad.3 Kulturní komise hodnotila individuální žádost o podporu v kulturní oblasti (IND III/5): 

projekt považuje kvalitní a realizace hodný, doporučila míru podpory, viz. usnesení KK. 

 

Ad.4  Z časových důvodů odloženo na další setkání KK 

 

 

Termín dalšího setkání: říjen 2021, místo bude upřesněno. 

 

Přehled usnesení:  

Usnesení KK k projednávanému bodu č. 3, dne 27. 9. 2021: 

Kulturní komise doporučuje projekt popsaný v žádosti o individuální podporu (INDIII/5) 

k realizaci ve snížení míře podpory: 30.000.- Kč 

Hlasování: pro 5, 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                                      ……………………………… 
                        předseda komise             
                               
        

 

 


