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Komise kulturní Rady města Rožnov pod Radhoštěm 

Zápis č. 2 – DOTAČNÍ KOMISE  

Datum zasedání komise: 18. 2. 2019 

Místo zasedání:  Velká zasedací místnost MěÚ Rožnov pod Radhoštěm  

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

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

    Mgr. Kristýna Kosová 

Omluvení členové:   Ing. Petra Kafková, PhDr. Eva Kumínková, Ph.D., Bc. Markéta 

    Blinková 

Neomluvení členové:  ak. soch. Igor Kitzberger 

Přizvané osoby:   Ing. Martin Beníček 

Začátek zasedání:  14 h 

 

Program jednání: 

Posuzování žádostí o programové dotace podané v rámci vyhlášeného Programu I 

(jednorázové akce a aktivity) a Programu VI (pronájmy prostor) v oblasti kultury.  

Rozprava: 

Předseda komise přivítal přítomné členy a konstatoval, že v počtu 5 členů z 9 je komise 

usnášeníschopná. Shrnul, že dle vyjádření odboru školství jsou podané žádosti, které 

členové obdrželi v dostatečném předstihu k prostudování, po formální stránce v pořádku. 

Připomenul, že na oba programy je pro oblast kultury (v kategorii PPI a PPVI) v rozpočtu 

města 2019 alokováno 900 tis. Kč. Tato částka nesmí být překročena. Jak již bylo dohodnuto 

na zasedání č. 1, proběhne posuzování žádostí ve dvou kolech. 

Předseda komise vyzval přítomné v souladu s dodržováním etických zásah, aby před 

zahájením rozpravy nad jednotlivými žádostmi byly ze strany členů komise nahlášeny 

případné střety zájmů. 

V případě žádosti č. 20 Programu I oznámil střet zájmu předseda komise. Proto nebude 

projednávání této žádosti přítomen. Navrhuje, aby po tuto dobu vedl zasedání 

místopředseda, který bude pro tento účel v souladu s jednacím řádem zvolen. Jako 

kandidáta na místopředsedu nominuje Jana Petruželu.  

Předseda komise nechává hlasovat o níže uvedeném návrhu usnesení komise.  

Návrh usnesení:   

Kulturní komise volí pro dnešní zasedání dotační komise jako místopředsedu pana 

Jana Petruželu.  

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato.  
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Jan Petružela informuje o střetu zájmu v případě žádostí č. 5, 6 a 7. Proto nebude jejich 

projednávání přítomen.  

 

Probíhá postupně posuzování jednotlivých žádostí. Na začátku vždy předseda komise shrne 

stručně obsah žádosti. Poté probíhá diskuse. Do připravené pracovní tabulky se doplňují 

navrhované částky po prvním kole jednání, případné doplňující dotazy na jednotlivé žadatele 

a průběžné informace k hodnocení žádostí. Dotazy na jednotlivé žadatele budou předány 

prostřednictvím tajemníka na Odbor školství k vyřízení. Termín pro zaslání odpovědí na 

doplňující dotazy: 8. 3. 2019. 

 

V průběhu posuzování jednotlivých žádostí jsou zapisovány podněty členů komise pro 

zpracování dotačních zásad pro následující roky.  

  

Znění jednotlivých podnětů:  

1. Zahrnout do žádosti o programovou dotaci údaj s definováním všech potenciálních 

cílových skupin a také odhad předpokládaného počtu potenciálních „uživatelů“ 

výstupu/ů.  

2. Umožnit v rámci programové dotace podporu činnosti dlouhodobě fungujících spolků 

na území města.  

3. Zahrnout do žádosti o programovou podporu u opakovaných projektů oddíl – shrnutí 

historie akce.  

 

Na závěr zasedání informuje předseda komise, že požádá odbor školství o poskytnutí 

vyúčtování dotací za rok 2018 u subjektů, které žádají i letos na stejnou či obdobnou akci.  

 

Konec zasedání:  16:30 h 

 

Zapsala:  Mgr. Ing. Veronika Janíková v.r.    
  vedoucí odboru kanceláře starosty  
 

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

Přílohy: 

1. Prezenční listina  

2. Výpisy usnesení ze zasedání kulturní komise. 
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Příloha č. 2 k zápisu z kulturní komise 

 

Výpis usnesení ze zasedání kulturní komise 

 

Zasedání č. 1   4. 2. 2019 

 

Usnesení č. 1/2019 ze dne 4. 2. 2019   PŘEDLOŽIT RADĚ MĚSTA 

Kulturní komise doporučuje, aby přípravou oslav kulatého výročí sametové revoluce 

byl ze strany města pověřen vedoucí oddělení kultury a CR odboru kanceláře starosty.  

Hlasování: pro 6., proti 0, zdržel se 1 

Předloženo RM dne: 8. 2. 2019 

Projednáno RM dne: ……………… 

Závěr RM: ……………… 

 

Zasedání č. 2   18. 2. 2019 

 

Usnesení č. 2/2019 ze dne 18. 2. 2019   

Kulturní komise volí pro dnešní zasedání dotační komise jako místopředsedu pana 

Jana Petruželu.  

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

 

 

 

 


