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Komise kulturní (KK) Rady města Rožnov pod Radhoštěm 

Zápis č. 10 (čtvrtý v roce 2020) 

Datum zasedání komise: 14. 09. 2020 

Místo zasedání:  kancelář Mgr. Kosové, MěÚ Rožnov pod Radhoštěm  

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

Přítomni členové:  Mgr. Jan Petružela, Ph.D., Zbyněk Tvarůžek,   
                         Ing. Petra Kafková, ak. soch. Igor Kitzberger, Hana Crhová
     
Omluvení členové:   PhDr. Eva Kumínková, Ph.D. 

Neomluvení členové:  --- 

Přizvané osoby:    

Začátek zasedání:  16.00 h 

 

Program jednání: 

1.   Projednání žádostí III. kola individuálních dotací 
 

Rozprava: 

Po přivítání předsedou KK se přešlo na projednávání jednotlivých žádostí: 

a) IND III/4, žádost o podporu Garden Food Festivalu 

Jelikož projekt proběhl v termínu 29. 7. – 2. 8. bylo možné se vyjadřovat přímo k realizaci. 

V rámci diskuze byla vyjádřena nízká úroveň, téměř žádná propagace a negativní zpětná 

vazba od zapojených místních aktérů. Projekt by se dle členů KK dal charakterizovat jako 

akce poškozující jméno města...zejména chuť lokálních aktérů účastnit se budoucích 

ročníků.  Bylo formulováno usnesení o nevhodnosti podpory a hlasováno, viz. usnesení č. 1. 

b) IND III/5, žádost o podporu výstavního projektu: výstava betlémů současných 

tvůrců v Rožnově pod Radhoštěm 

V rámci diskuze byl kladně kvitován záměr na uspořádání této výstavy, hodnotitelé však 

žadateli vrátili rozpočet projektu k dopracování (opravě): z rozpočtu nebyly zřejmé další 

zdroje financování, komise se zabývala i poměrem podílu finanční podpory vůči vlastním 

prostředkům žadatele (70:30). Skrze tajemníka KK byl žadatel o potřebě dopracování 

informován, opravený rozpočet byl tajemníkem komise členům KK rozeslán 21. 9. 

s informací koordinátorky programových dotací, že u individuálních žádostí není poměr 70:30 

povinností, ale je doporučován. Následně bylo spuštěno elektronické hlasování (22. a 23. 9.) 

s tímto výsledkem: 

Počet hlasujících: 5, zdrželo se: 2; z toho 3 hlasující se vyslovili pro doporučení plné 

podpory, 2 hlasující se vyjádřili pro doporučení snížené podpory. Obecně byla žádost 

doporučena RM ku podpoře. 
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V rámci hodnocení této žádosti členové KK formulovali doporučení směrem ke  

koordinátorce dotačních programů (Odboru školství), aby docházelo k intenzivnější 

kontrole formálních náležitostí a předávání komisi k projednání  formálně správných 

žádostí! 

c) IND III/6, žádost o podporu projektu: dokumentace příběhů z Rožnova 

Projekt byl již KK znám, jednalo se o doplněný projekt z II. kola individuálních dotací. Projekt 

byl doplněn o požadavek KK: konkretizace jmen pamětníků a i vědomí kontinuální práce 

Post Bellum o.p.s. v oblasti orální historie a dokumentu vedl k danému usnesení, viz 

usnesení č. 3. 

 

Přehled usnesení:  

Usnesení č. 1: 

Kulturní komise doporučuje Radě města Rožnov pod Radhoštěm předmětnou žádost 

IND III/4 (Garden Food Festival) nepodpořit.  

Z přítomných 6 členů: 6 pro usnesení,  usnesení bylo přijato. 

Zdůvodnění: proběhlá akce měla nízkou kvalitu provedení, která nepřispěla k dobrému 

jménu města Rožnov pod Radhoštěm. 

Usnesení č. 2: 

Kulturní komise doporučuje Radě města Rožnov pod Radhoštěm předmětnou žádost 

IND III/5 (výstava betlémů) podpořit.  

V elektronickém hlasování se vyjádřilo  5 členů KK, zdrželo se: 2; z toho 3 hlasující se 

vyslovili pro doporučení plné podpory, 2 hlasující se vyjádřili pro doporučení snížené 

podpory. 

Usnesení č. 3: 

Kulturní komise doporučuje Radě města Rožnov pod Radhoštěm předmětnou žádost 

IND III/6 (dokumentace příběhů z Rožnova) podpořit ve snížené míře 25.000.- Kč.  

Z přítomných 6 členů: 6 pro usnesení,  usnesení bylo přijato. 

 

Další zasedání KK se uskuteční v souvislosti s epidemiologickou situací na podzim tohoto 

roku. 

 

Konec zasedání:  17:00 h 

 

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

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

1. Prezenční listina  

2. Výpisy usnesení ze zasedání kulturní komise. 


