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Komise kulturní (KK) Rady města Rožnov pod Radhoštěm 

Zápis č. 6 

Datum zasedání komise: 16. 9. 2019 

Místo zasedání:  malá zasedací místnost MěÚ Rožnov pod Radhoštěm  

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

Přítomni členové: Mgr. Jan Petružela, Ph.D. (JP), Zbyněk Tvarůžek (ZB), Hana 
Crhová (HC),  ak. soch. Igor Kitzberger (IK)   

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

Neomluvení členové:  --- 

Přizvané osoby:  Mgr. Kristýna Kosová, místostarostka 

Začátek zasedání:  16.00 h 

 

Program jednání: 

Tématem setkání bylo posouzení žádostí o individuální dotace, III. kolo, které spadají do 

kompetence KK, dále pak informace k členům KK o jubilejních letech 2020-2030, o stavu 

projektů kulturní infrastruktury, pozvání na otevření nové výstavní prostor a informace 

k aktivitám vztahující se k výročí 30. let od Sametové revoluce v roce 1989. 

Rozprava: 

Předseda komise přivítal přítomné členy a připomenul pravidla pro poskytování individuální 

dotace. KK má v tomto případě doporučující hlas, o přidělení dotace jednotlivým žadatelům 

rozhoduje na svém zasedání Rada města, případně Zastupitelstvo města Rožnov pod 

Radhoštěm. V rozpravě se přistoupilo k diskuzi nad jednotlivými žádostmi: 

IND III./1 

Projekt předpokládá multimediální publikace mapující valašské lidové tance.  

JP komentuje, že publikace byla již vyrobena, tedy projekt je po realizační stránce uzavřen. 

Tomu odpovídá i v žádosti uveden termín ukončení projektu 7/2019.  

IK se dotazuje, proč žadatel nevyužil řádný dotační program, jedná se o dlouhodobě 

plánovanou aktivitu.  

JP poukazuje na formální problém (žádost je řešena po ukončení projektu). 

DD připomíná pravidla dotačního programu, kdy individuální žádosti jsou určeny pro projekty 

mimořádné povahy (hledisko obsahové i časové).  

Pro KK se jeví projekt jako přínosný, nicméně obsahující zásadní procesní pochybení. Je 

formulováno usnesení a navrženy podněty. 

IND III./3 

Projekt Post Bellum, o.p.s.byl doplněn o vysvětlující informace. V řádném termínu bylo 

požádáno o podporu projektu: mapování účastníků a vytvoření dokumentárního filmu o 

Listopadu 89. Jelikož v průběhu času došlo ke změně jednoho výstupu projektu – 
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z dokumentárního filmu na exteriérovou výstavu, byla stornována původní žádost a nyní 

podána přepracovaná. V rámci diskuze KK byla řešena dosavadní spolupráce s Post Bellum, 

o.p.s. (spolupráce s respondenty, počet natočených, podoba výstavy apod) a zkušenosti 

participujících osob s ní.  V tuto chvíli jsou natočeni dva pamětníci, žadatel má v plánu do 

konce roku natočit další dva, požadavek KK v řádném kole dotačního řízení bylo minimálně 

šest účastníků.  

Jelikož se jedná o KK již odsouhlasený projekt, u kterého se mění podoba výstupu, KK 

vyjadřuje stanovisko podpory jako v případě řádného dotačního řízení. Je formulováno 

usnesení. 

 

Hlasování o jednotlivých usneseních: 

1. Kulturní komise považuje žádost IND III./1 Valašského folklórního spolku  za vhodný 

k financování. Konstatuje však nesplnění formálních kritérií žádosti stanovených 

v rámci podmínek pro udělování individuálních dotací.  

Hlasování: pro 4, proti: 0, zdržel se: 1, usnesení bylo přijato. 

 

2. Kulturní komise doporučuje projekt podpořit ve snížené částce: 45.450.- Kč. 

Odůvodnění: částka odpovídá výši dotace z řádného kola dotačního řízení s ohledem 

na požadovaný, zpracovaný a plánovaný počet rožnovských osobností. 

Hlasování: pro 5, proti: 0, zdržel se: 0, usnesení bylo přijato. 

 

KK pověřuje tajemníka, aby předložil usnesení do jednání Rady města. 

 

Podněty ze setkání KK: 

1. Doplnit do formuláře žádosti o individuální dotaci kolonku: zdůvodnění, proč projekt nebylo 

možné zařadit do řádného dotačního řízení. 

2. Po dohodě s administrátorem dotačních programů připravit pro žadatele školení, které by 

mělo eliminovat procesní chyby a zlepšit kvalitu žádostí. 

3. Možnost KK pozvat na své zasedání zástupce předkladatele projektu. 

 

Různé:  

- DD informoval o výstupu Komise paměti města: přehledu vhodných jubilejních let 

2020 – 2030, 

- do konce 9/2019 by měly být zpracovány oponentní posudky na projekt Kulturního 

centra, členové KK požadují zpřístupnit text posudků a věnovat jejich rozboru 

samostatné jednání KK (za účasti zástupců investic MÚ), 

- informaci/výstup KK vyžaduje i o materiálu: provozně-ekonomický model Kulturního 

Centra (ten ještě nebyl zadán), 
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- IK informuje a zve na otevření výstavního pavilonu 26. 10. 2019, 

- jsou podány informace o aktivitách projektu Rožnov89 (příloha zápisu), 

- předseda KK se dotazuje na dřívější požadavek (13. zasedání KK, 26. 10. 2015) 

ohledně pasportizace uměleckých děl umístěných ve veřejných prostranstvích města 

(bude prověřeno a informace podána na příštím zasedání KK). 

 

Další schůzka KK proběhne na přelomu října/listopadu. 

     

 

Konec zasedání:  17:30 h 

 

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

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

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina  

2. Výpisy usnesení ze zasedání kulturní komise.  

 


