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Komise kulturní (KK) Rady města Rožnov pod Radhoštěm 

Zápis č. 14 (třetí v roce 2021) 

Datum zasedání komise: 24. 5. 2021  

Místo zasedání:  zasedací místnost MěÚ 

Předsedající:   Mgr. Jan Petružela, Ph.D. (místopředseda komise) 

Přítomni členové: Hana Crhová, Zbyněk Tvarůžek, Ing. Petra Kafková, PhDr. Eva 

Kumínková, Ph.D., ak. soch. Igor Kitzberger, Mgr. Kristýna 

Kosová     

Omluvení členové:   doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D 

Neomluvení členové:  --- 

Začátek zasedání:  16.00 h 

 

Program jednání:  

1. Aktuální informace k dostavbě knihovny a budování VKC, 
2. Aktuální informace ke Kulturní strategii – návrhová  a implementační část, 
3. Aktuální informace k soutěži na jednotnou vizuální identitu města, 
4. Informace o záměru na změnu jména kulturní příspěvkové organizace města – 

T-klubu, kulturní agentury, příspěvkové organizace 
5. Různé 

 

Rozprava k jednotlivým bodům: 

1. Paní místostarostka města Mgr. Kosová informovala členy KK o aktuálním stavu přípravy 

výběrových řízení na oba projekty a způsobu plánovaného financování (je v úvahu vyšší 

dotace na pasivní standardy budov, dotace IROP, jednání se soukromými zdroji) a důvody, 

které vedly k úpravě rozpočtu u projektu: přístavby knihovny a rekonstrukce stávající budovy 

(oprava oken, podlah, vyšší kvalita nábytku, úprava exteriéru). Soutěž na dodavatele by 

měla být realizována 6/2021. Podané informace k projektu: přístavba knihovny a 

rekonstrukce stávající budovy vzala KK na vědomí. 

V případě třetího „nevysoutěžení“ stavby VKC bude na řadě reklamace projektu u architekta 

projektu. KK upozorňuje na prodlužování stavby v čase, vyslovuje požadavek na nesnižování 

kvality či definovaných kritérií pro výběrové řízení. Je formulováno usnesení. 

2. Tajemník komise přednesl zprávu ke stavu Kulturní strategie města pro období 2021-

2030, vyjmenoval aktivity začleněné do akčního plánu 2022-2025 včetně na ně uvolněných 

prostředků v rámci SPRM. Proces tvorby dokumentu je obsahově hotov, chybí závěrečná 

editace a jazyková korektura návrhové a implementační části (členům KK bude rozeslán 

v pracovní verzi včetně tabulky akčního plánu města 2022-2025). 

3. Tajemník komise informuje o druhém kole soutěže na jednotný vizuální styl města (JVS) a 

postupu vyhodnocení/dokončená soutěže. Předpokládané vyhlášení výsledků bude po 

akceptaci radou města v 6/2021. 
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4. Členové KK jsou informováni o záměru změny názvy městské kulturní příspěvkové 

organizace T-klubu na Téčko, kulturní agentura, příspěvková organizace. Členové KK berou 

tuto informaci na vědomí. 

5. Různé: 

- členové KK jsou informováni o záměru pronájmu Společenského domu a aktuálním stavu 

jednání s vlastníkem objektu. Město si chce objekt pronajmout od 1. 7. 2021 pro potřeby 

svých příspěvkových organizací, 

- KK je informována o kapacitním vytížení Odboru školství ohledně rozvoje a koncipování 

schématu programových dotací (bude probráno samostatným bodem na dalším setkání KK), 

- na další jednání bude přizván pan ředitel T-klubu, kulturní agentury, příspěvkové 

organizace, pan Mgr. Jakub Sobotka 

- další setkání proběhne v StageGarden Galerie Crears na pozvání pana I. Kitzbergera. 

 

Přehled usnesení:  

Usnesení KK k projednávanému bodu č. 1: 

Kulturní komise trvá na dodržení vysoké kvality jednotlivých stavebních a technologických 

celků při přípravě a realizaci projektu Kulturního centra. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 

Usnesení bylo přijato. 

 

Konec zasedání jednání:  18.00 h 

 

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

 
 
Zápis ověřil:  Mgr. Jan Petružela, Ph.D.                                    ……………………………… 
                        místopředseda komise             
                               
        

 

 


