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Komise kulturní (KK) Rady města Rožnov pod Radhoštěm 

Zápis č. 11 (pátý v roce 2020) 

Datum zasedání komise: 19. 10. 2020 

Místo zasedání:  online platforma  

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

Přítomni členové: Mgr. Jan Petružela, Ph.D., Zbyněk Tvarůžek, PhDr. Eva 
Kumínková, Ph.D., Ing. Petra Kafková,  

Omluvení členové:   ak. soch. Igor Kitzberger, Hana Crhová   

Neomluvení členové:  --- 

Přizvané osoby:   Mgr. Kosová, místostarosta města 

Začátek zasedání:  16.00 h 

 

Program jednání: 

1.   Jednání nad úpravami dotačního programu města pro oblasti kultury: Program VI. Návrh 
programu byl v předstihu členům KK rozeslán tajemníkem komise. 
 

Rozprava: 

Po přivítání předsedou KK se přešlo na projednávání jednotlivých bodů navrhovaného 

programu. Pan předseda apeluje, aby OŠ byla změna programu, resp. nový Program VI 

(kultura) dostatečně prezentován veřejnosti (okruhu žadatelů) a byli vhodně poučeni, 

např. formou semináře. Paní Kosová doplňuje, že informování kulturní obce provedeme i 

sami prostřednictvím oddělení kultury a cestovního ruchu, OKS, MěÚ.  

U čl. I, bodu 5 se pan Petružela dotazuje nad pojem „širší veřejnosti“ jak je chápáno, 

vymezeno: zda jako veřejnost v obecném, širokém pojetí (externí příjemci) nebo i veřejnost v 

interním pojetí = „uzavřený“ okruh veřejnosti, příjemců. Z diskuze vyplynulo individuální 

hodnocení projektu dotační komisí, včetně přínosu projektu pro daný okruh příjemců. 

S odkazem na „vyšší“, návazný dokument „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města“  

je KK zadán podnět na vytvoření jednoho sjednocujícího dokumentu = pravidel pro 

dané oblasti. Pan Petružela nabízí srovnání (příklad) s pravidly/žádostmi MK ČR. Podnět by 

měl být řešen i s ostatními předsedy komisí / komisemi města. 

Je přeformulován (doplněn, lépe precizován) čl. I bod 5 (zakomponování čl. II bodu 1), čl. II 

bod 1 je rozšířen o „obecný rozvoj kultury ve městě“, dále jsou diskutovány body 1 a 4 čl. IV 

(finance) a upraveny duplicity čl. VI (podklady žádosti) a čl. VII (kritéria hodnocení).  

V návaznosti na úpravy dané programové dotace je doplněna i žádost programu: doplnění 

informací o prvožadateli a doložení udržitelnosti příp. progrese projektů (roky čerpání, počet 

příjemců). 
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Připomínky KK budou zaslány tajemníkem komise administrátorce (Odbor školství) 

k zakomponování a posléze k posouzení právničce města. Předpokládá se projednání 

(schválení) na ZM 3. 11. 2020.  

Tajemník KK rozešle finalizované znění včetně žádosti opět členům KK. 

 

Přehled usnesení:  

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Další zasedání KK se uskuteční v souvislosti s epidemiologickou situací opět online 

v plánovaném termínu 2. 11. od 16:00 s tématem: analytická část Kulturní strategie města 

Rožnov pod Radhoštěm pro roky 2021-2030. 

 

Konec zasedání:  17:00 h 

 

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

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

 

 


