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Komise kulturní (KK) Rady města Rožnov pod Radhoštěm 

Zápis č. 3 – DOTAČNÍ KOMISE, 2. jednání  

Datum zasedání komise: 18. 3. 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, 

    Ing. Petra Kafková, PhDr. Eva Kumínková, Ph.D., ak. soch.

    Igor Kitzberger     

Omluvení členové:   Bc. Markéta Blinková,  Mgr. Kristýna Kosová 

Neomluvení členové:  --- 

Přizvané osoby:  --- 

Začátek zasedání:  14.00 h 

 

Program jednání: 

Dokončení, resp. druhé kolo jednání, hodnocení 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, seznámil je s tématem jednání, komise se sešla 

v plném obsazení a je tedy usnášení schopná. Informoval o stavu přidělených dotací po 

prvním kole (viz. jednání KK ze dne 18. 2. 2019), byly připomenuty možné střety zájmů (pan 

Petružela pro žádosti: PPI. Kul/5, PPI. Kul/6, PPI. Kul/7, paní Kumínková pro žádost PPI. 

Kul/9, pan Kitzberger pro žádost PPI. Kul /11 a pan Drápala pro žádost PPI. Kul/20). 

 

Dále se přistoupilo k vlastnímu hodnocení žádostí: 

Oblast Program I., Podpora zabezpečení jednorázových aktivit a akcí. 

1) PPI. Kul/1: po doplnění informací k žádosti ze strany žadatele a diskuzi, zda poskytnuté 

informace jsou pro rozhodování KK dostačující, byla přiznána dotace v požadované výši. 

2) PPI. Kul/2: dotace byla přiznána v požadované výši. 

3) PPI. Kul/3: po doplnění informací k žádosti ze strany žadatele a diskuzi, zda poskytnuté 

informace jsou pro rozhodování KK dostačující, byla přiznána dotace v požadované výši. 

4) PPI. Kul/4: KK zhodnotila, že se jedná o žádost spadající do jiné oblasti podpory a předala 

žádost do dotační oblasti komunitních grantů (Program VII., Podpora komunitního života). 

5) PPI. Kul/5: po doplnění informací k žádosti ze strany žadatele a diskuzi, zda poskytnuté 

informace jsou pro rozhodování KK dostačující, byla přiznána dotace v požadované výši. 

6) PPI. Kul/6: dotace byla přiznána v požadované výši. 
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7) PPI. Kul/7: dotace byla přiznána v požadované výši. 

8) PPI. Kul/8: dotace byla přiznána v požadované výši. 

9) PPI. Kul/9: po doplnění informací k žádosti ze strany žadatele a diskuzi, zda poskytnuté 

informace jsou pro rozhodování KK dostačující, byla přiznána dotace v požadované výši. 

10) PPI. Kul/10: dotace byla přiznána v požadované výši. 

11) PPI. Kul/11: po prodiskutování KK byl dotační příspěvek uznán ve snížené výši, o níž 

bylo diskutováno při prvním kole jednání KK. Komise upozornila na nízkou kvalitu 

vypracování žádosti, která by měla být zvl. ve slovním komentáři propracovanější. Dotace 

byla snížena o náklady spojené s běžným provozním zajištěním akcí (ubrousky, jednorázové 

nádobí).  

12) PPI. Kul/12: po doplnění informací k žádosti ze strany žadatele a diskuzi, zda poskytnuté 

informace jsou pro rozhodování KK dostačující, byla přiznána dotace ve snížené výši. 

Důvodem bylo vyloučení položek v rozpočtu žádosti, které již bezprostředně nesouvisejí 

s přípravou a realizací festivalu a mají spíše charakter archivační a sekundárně propagační.  

13) PPI. Kul/13: po doplnění informací k žádosti ze strany žadatele a diskuzi, zda poskytnuté 

informace jsou pro rozhodování KK dostačující, byla přiznána dotace ve snížené výši. 

Důvodem byla nejasná vícezdrojovost akce, která není na katastrálním území města 

Rožnova pod Radhoštěm. 

14) PPI. Kul/14: po prodiskutování žádosti KK bylo rozhodnuto o uznání dotačního příspěvku 

ve snížené výši. KK se rozhodla podpořit projekt pouze ve formě příspěvku na materiální 

zajištění (písku), ostatní položky rozpočtu nebyly uznány adekvátní podpory především 

s ohledem na výši dílčích částek přesahujících běžné cenové relace. Vzhledem 

k opakovaným negativním reakcím adresovaným v minulém roce na TIC apeluje KK na 

realizátora akce, lépe zvládnout produkci a propagaci akci (zvl. informace o rozsahu akce a 

počtu vystavených soch).  

15) PPI. Kul/15: po doplnění informací k žádosti ze strany žadatele a diskuzi, zda poskytnuté 

informace jsou pro rozhodování KK dostačující, byla přiznána dotace ve snížené výši. 

Důvodem pro rozhodnutí KK bylo zapojení i jiných dotačních titulů do financování akce a 

realizace akce mimo území města Rožnov pod Radhoštěm. 

16) PPI. Kul/16: dotace byla přiznána v požadované výši. 

17) PPI. Kul/17: po doplnění informací k žádosti ze strany žadatele a prodiskutování KK byla 

přiznána dotace v požadované výši. 

18) PPI. Kul/18: dotace byla přiznána v požadované výši. 

19) PPI. Kul/19: KK žádost prodiskutovala a konstatovala, že se nejedná o projekt kulturní, 

ale o projekt vzdělávací (zprostředkování historických událostí pro žáky ZŠ a veřejnost). 

Proto žádost nepodpořila, respektive doporučila přeřadit do programu MAP II nebo do 

individuálních dotací. 
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20) PPI Kul/20: po prodiskutování žádosti KK bylo rozhodnuto o uznání dotačního příspěvku 

ve snížené výši. KK se rozhodla podpořit projekt v jeho přímé realizaci (výrobě publikace), ne 

však v ostatních položkách rozpočtu. 

V této oblasti bylo rozděleno: 727.620,00 Kč 

 

Oblast Program VI., Částečná úhrada pronájmu prostor pro zabezpečení kulturních 

programů a vystoupení. 

1) PPVI. / 1: dotace byla přiznána v plné výši. 

2) PPVI. / 2: dotace byla přiznána v plné výši. 

V této oblasti bylo rozděleno: 74.320,00 Kč 

 

V oblastech rozhodování KK bylo rozděleno celkem: 801.940,00 Kč 

 

Dále v rámci rozpravy bylo diskutováno nad podporou tvz. komerčních projektů (např., kdy je 

vybíráno vstupné a mohou organizátorům generovat zisk) vůči „nekomerčním“ projektům, 

řešila se vhodná forma přístupu k hodnocení žádostí (má KK pouze přerozdělit alokovanou 

částku nebo má být i jistým „arbitrem kvality“) či zda komise může vyžadovat účelové užití 

prostředků dotace. 

 

Z diskuze vzešly následující podněty: 

1) upřesnění pravidel podání žádosti: jeden subjekt by mohl podat maximálně dvě 

žádosti 

2) podnět za zpřesnění (upravení) dotační oblasti: dotace na celoroční činnost 

 

Na závěr jednání nechal předseda komise hlasovat o rozdělených částkách jednotlivým 

žádostem v daných oblastech zájmů jako o celku. 

 

Návrh usnesení:   

Kulturní komise hlasuje o finančních prostředcích rozdělených v dotačních oblastech 

Program I. (podpora zabezpečení jednorázových aktivit a akcí) a Program VI. (částečná 

úhrada pronájmu prostor pro zabezpečení kulturních programů a vystoupení) pro rok 

2019 v celkové výši 801.940,00 Kč. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

Různé: na programu dalšího jednání KK se komise vrátí k velkým investičním akcím města 

v oblasti kultury (dostavba knihovny, KC) za účasti představitelů interesovaných odborů 
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města. Předseda komise po konzultaci s místostarostkou a dotčenými útvary MÚ navrhne 

možné termíny, předpokládané konání jednání je druhá polovina dubna 2019. 

 

Konec zasedání:  16:15 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. 
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Příloha č. 1 k zápisu z 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: 8. 3. 2019 

Závěr RM: Rada města souhlasí s doporučením kulturní komise. 

 

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.  

 

Zasedání č. 3                18. 3. 2019 

 

Usnesení č. 3/2019 ze dne 18. 3. 2019   

Kulturní komise hlasuje o  finančních prostředcích rozdělených v dotačních oblastech 

Program I. (podpora zabezpečení jednorázových aktivit a akcí) a Program VI. (částečná 

úhrada pronájmu prostor pro zabezpečení kulturních programů a vystoupení) pro rok 

2019 v celkové výši 801.940.- Kč. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

 

 


