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Komise kulturní (KK) Rady města Rožnov pod Radhoštěm 

Zápis č. 3  

Datum zasedání komise: 01. 06. 2020 

Místo zasedání:  malá zasedací místnost 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, PhDr. Eva Kumínková, Ph.D., ak. soch.
    Igor Kitzberger, Hana Crhová     
Omluvení členové:   --- 

Neomluvení členové:  --- 

Přizvané osoby:  Mgr. Kristýna Kosová, místostarostka města, Ing. Radim Holiš,    

                                              starosta města  

Začátek zasedání:  16.00 h 

 

Program jednání: 

1.   Informace k aktuálnímu stavu investičních akcí VKC a dostavba MK, 
2. Informace ke schváleným dotacím na ZM města, aktuální informace k projektům 

v souvislosti s opatřeními COVID-19, 
3. Informace k programu Dnů města 2020 a ke koncepci tohoto formátu kulturní akce na 

další roky, 
4. Informace k městem připravovaným připomínkách jubileí, 
5. Výlepové plochy, 
6.  Posouzení žádosti o individuální dotaci, II. kolo, žádost č. 6, 
7.  Různé 
 

Rozprava: 

Po přivítání předsedou KK se přešlo na projednávání bodů setkání: 

Ad 1. Tajemník komise informoval členy o aktuálním stavu projektů kulturní infrastruktury: 

VKC je v procesu soutěže na dodavatele, u projektu dostavby knihovny jsme ve fázi 

zpracování oponentních posudků projektu.  

Ad 2. Předseda KK požádal o účast na jednání starostu města za účelem osvětlení výroku 
proneseného dne 11. 2. 2020 na plénu zastupitelstva města (bod 9.2, čas 13.41-14.52 m: „… 

Vnímám tady debatu ohledně grantů, a s prominutím, teď nevím, jestli to řeknu úplně přesně, jako za velmi, 
velmi komickou, protože, když se podívám, kdo v té grantové komisi sedí, a kdo potom žádá, tak zcela na rovinu, 
přátelé, to jsou ty císařovy šaty, o kterých jste mluvil, pane Drápale, jo, všichni mluví o něčem, ale všichni tam 
jdou, a žádají na své projekty, a pak ještě o tom rozhodují, takže je to velmi, velmi úsměvné. Já jsem 
nezasahoval do grantových systémů, nezasahuju, nechci zasahovat, ale mám řadu připomínek k fungování 
grantového systému, jednoznačně, ale nevidím teď jinou možnost, než to podpořit, z toho důvodu, že se potom 
můžeme bavit o systému, ale my ten systém nemáme, bylo tady naznačeno, že přijde nějaká kulturní strategie, 
která v tom nám má pomoct, já taky doufám, že nám v tom pomůže, že si my sami vydefinujeme, co chceme ve 
městě udělat, ale zatím to nemáme, takže ano, dneska budu hlasovat en bloc, protože lepší systém momentálně 

nemáme.") 

V nastalé debatě starosta R. Holiš vysvětlil výrok jako svůj osobní komentář; členové KK 

v debatě prezentovali svá stanoviska a výhrady vůči pronesenému výroku, ohradili se vůči 

jeho obsahu se zvláštní připomínkou nadstandardnosti komisí uplatňovaných etických 



2 

pravidel při posuzování projektů; upozornili také na opakované podněty k zlepšení fungování 

dotačního systému, které nebyly ale zpravidla akceptovány.  

Tajemník informoval členy KK o usnesení ZM 11/X, které umožňuje přesunutí termínu 

pořádání akce bez nutnosti uzavírat dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace. 

Ad 3. Tajemník komise přestavil ideový projekt Dnů města, který se měl konat na konci 

června 2020. Na projekt byla podána žádost o dotaci ve spolupráci s partnerským městem 

Považská Bystrica, nicméně, celý projekt je odložen na rok 2021. 

Ad 4. Bylo odloženo z časových důvodů na další setkání 

Ad 5. Tajemník informoval členy KK o dodání nových výlepových stojanů na dané lokality, 

které jsou v procesu přebírání od dodavatele. Jakmile se stanou majetkem města budou 

svěřeny do kompetence T-klubu, kulturní agentury, p.o. 

Ad. 6. Byla posouzena podaná žádost INDII./6 subjektu Post Bellum o.p.s. Rožnovští 

pamětníci promlouvají. K žádosti byly vyžádány doplňující informace, se kterými byli 

členové KK seznámeni. V diskuzi se připomněly projekty Post Bella o.p.s. v minulosti, 

hodnotila se kvalita jejich výstupů i smysl předloženého projektu. Bylo formulováno usnesení, 

viz. usnesení č. 1. Usnesení KK má doporučující povahu pro radu města. 

Ad. 7. Tajemník informoval členy KK o zahájeném procesu vytvoření Kulturní strategie 

města Rožnov pod Radhoštěm pro období 2021-2030 i s návrhem jejich participace na 

celém procesu tvorby (seznámení se s analytickou částí, proaktivita v návrhové a 

implementační části, účast v konzultační skupině apod. Předseda KK je nominován do 

řídícího výboru daného procesu). 

 

Další zasedání KK se uskuteční 9/2020 v souvislosti se seznámením s výstupy analytické 

části Kulturní strategie. 

 

Usnesení č. 1: 

Kulturní komise doporučuje Radě města Rožnov pod Radhoštěm předmětnou žádost 

nepodpořit a vyzvat žadatele k precizaci (konkretizaci) předmětu plnění žádosti.  

Z přítomných 7 členů: 5 pro usnesení, 2 se hlasování zdrželi, usnesení bylo přijato. 

 

Konec zasedání:  17:30 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. 


