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Komise kulturní (KK) Rady města Rožnov pod Radhoštěm 

Zápis č. 4  

Datum zasedání komise: 3. 5.  2019 

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     
Omluvení členové:   --- 

Neomluvení členové:  Hana Crhová 

Přizvané osoby:  Mgr. Kristýna Kosová, Ing. arch. Jan Horký, Ing. Dita Vávrová,    

                                              Mgr. Jakub Sobotka, Bc. Pavel Zajíc 

Začátek zasedání:  14.00 h 

 

Program jednání: 

Témata daného jednání KK byla: 

 a) podání informací členům KK k aktuálnímu stavu projektů do kulturní infrastruktury: 

výstavba Kulturního centra a přístavba městské knihovny 

b) posouzení a doporučení pro rozhodnutí Rady města Rožnov pod Radhoštěm v oblasti 

individuálních dotací II. kolo spadajících do oblasti kultury 

Rozprava: 

Předseda komise přivítal přítomné členy, seznámil je s tématem jednání a předal slovo Ing. 

Ditě Vávrové a Ing. arch. Janovi Horkému, kteří prezentovali aktuální stav přípravy projektu 

nového Kulturního centra. Ti krátce rekapitulovali minulé etapy (harmonogram projektu, 

soutěž, smlouvu s architektonickým studiem) a přiblížili další kroky včetně termínů 

(dopracování projektů pro různé stupně stavebního řízení, odborné oponentury, ekonomické 

posudky, soutěž na dodavatele, žádost o dotaci,…). Předpoklad realizace je 4/2020 – 

9/2021, Ing. Vávrová upozornila na to, že v souladu se zákonem je potřeba mít zajištěno 

financování projektu v rámci rozpočtu 2020 / 2021 a na nárust ceny stavebních prací cca o 

30 % od poslední kalkulace.  

Ing. arch. Horký představil jednotlivé plánované prostory na půdorysu i řezech a odpovídal 

na jednotlivé dotazy (otázka bezpečnosti provozu vůči škole, dimenzování kavárny, demolice 

staré budovy, otázka řešení jeviště, variabilita sálu, galerijní prostory, vybavení uměleckými 

díly, apod.). Jan Petružela je pro otevření diskuze nad řešením fixního jeviště a zvážení 

změny v projektové dokumentaci. 

Shrnutí k tématu Kulturního centra: 

KK podává podnět pro projektanty na zvážení pevného jeviště a prověření řešení:         

a) jeviště ve stejné výšce jako hlediště (tvz. výška 0),  
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b) jevištní elevace (motorické řešení či mobilní jeviště).  

KK požaduje možnost připomínkování projektové dokumentace, zapojení do 

výrobního výboru projektu a/nebo mít od výrobního výboru pravidelné informace, 

např. ve formě zápisu. KK doporučuje T – klubu, kulturní agentuře aktualizovat 

provozní model Kulturního centra.  

 

Dále se pokračovalo s představením projektu přístavby městské knihovny, Ing. Vávrová 

představila harmonogram, stavební povolení projektu je očekáváno v 1/2020, plánovaná 

realizace potom v termínu 5/2020 – 5/2021, platí opět podmínka připraveného financování. 

Jednotlivé detaily projektu komentoval Ing. arch. Jan Horký a také ředitel knihovny Bc. Pavel 

Zajíc (aktuální záležitosti, které řeší výrobní výbor projektu přístavby, dotaz na výši 

rekonstrukce stávající budovy v souvislosti s přístavbou,…) 

 

Shrnutí k tématu přístavba městské knihovny: 

KK ocenila (ve srovnání s přípravou KC) sofistikovanost příprav dostavby knihovny za 

aktivní a věcné spolupráce pracovníků MK, kteří při zadávání požadavků a připomínek 

k architektonickým návrhům vycházeli ze svých letitých zkušeností a reálných 

představ o potenciálu dostavby. KK požaduje možnost připomínkování projektové 

dokumentace, zapojení do výrobního výboru projektu a/nebo mít od výrobního výboru 

pravidelné informace, např. ve formě zápisu. 

 

Posouzení a vyjádření se k individuálním dotacím, II. kolo (uzávěrka žádostí byla 30. 4. 

2019), které spadají do kompetence kulturní komise: 

Předseda KK informoval členy o režimu individuálních dotací (KK se vyjadřuje ve formě 

doporučení pro Radu města, případně Zastupitelstvo města). KK se zabývala třemi dotacemi 

(viz. níže). Rozprava probíhala nejprve přímo na jednání komise, k vznesení dalších podnětů 

a připomínek byli vyzvání všichni členové komise prostřednictvím e-mailu předsedy, 

hlasování proběhlo elektronicky, per rollam, bylo vyhlášeno ve čtvrtek 9. 5. 2019 ve 12:00 a 

ukončeno v pondělí 13. 5. 2019 ve 12:00 pro žádosti: 

1) žádost IND II / 3 

Po upřesnění informací ze strany finančního oddělení Městského úřadu Rožnov pod 

Radhoštěm byla žádost vyhodnocena jako investiční, na základě této skutečnosti byla 

v souladu se zásadami pro poskytování dotací z města vyřazena z důvodu neuznatelných 

nákladů. 

2) žádost IND II / 5 

KK navrhujeme žádost podpořit v plné výši, případně s dílčím snížením dotace 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se: 3 
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Pro žádost IND II / 8 bylo předsedou KK vyhlášeno dodatečně hodnocení, komentáře   a 

hlasování usnesení elektronicky, per rollam, a to v termínu: čtvrtek 16. 5. od 12:00 do 

pondělí 20. 5., 12:00. Respektive hlasování bylo opakováno z  administrativních důvodů 

(dodatečné upřesnění ze strany Odboru školství MěÚ). 

3) žádost IND II / 8 

Aktivita, na níž je finanční příspěvek požadován, nemá přímou vazbu na město Rožnov 

pod Radhoštěm a nenaplňuje tedy kritérium prospěšnosti a přínosu projektu pro 

město. Kulturní komise navrhuje žádost IND II / 8 nepodpořit. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se: 3 

 

 

 

Shrnutí podnětů k tématu investičních projektů do oblasti kulturní infrastruktury:  

a) KK požaduje možnost připomínkování projektové dokumentace k projektům Kulturního 

centra a přístavby městské knihovny, zapojení do výrobního výboru projektu a/nebo mít od 

výrobního výboru pravidelné informace, např. ve formě zápisu.  

b) KK podává podnět pro projektanty na zvážení pevného jeviště v projektu Kulturního centra 

a prověření řešení:    

1) jeviště ve stejné výšce jako hlediště (tvz. výška 0),  

2) jevištní elevace (motorické řešení či mobilní jeviště) 

c) KK doporučuje T – klubu, kulturní agentuře aktualizovat provozní model Kulturního centra.  

 

Návrh usnesení k tématu doporučení v oblasti individuálních dotací, II. kolo:   

1. žádost IND II / 3 – byla vyřazena z důvodu neuznatelných nákladů 

2. žádost IND II / 5 - navrhujeme žádost podpořit v plné výši, případně s dílčím 

snížením dotace 

3) žádost IND II / 8 - navrhujeme žádost IND II / 8 nepodpořit. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 3 

Usnesení bylo přijato.  

 

Různé: na programu dalšího jednání KK se komise vrátí k jednotlivým podnětům na úpravu 

hodnotících kritérií vůči dotačním titulům (programové dotace). 

 

Konec zasedání:  16:30 h 

 

Zapsal:  Ing. Martin Beníček              ……………………………… 
  tajemník komise  
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Zápis ověřil:  doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D            ……………………………… 
  předseda komise 
 

 

 

 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina  

2. Výpisy usnesení ze zasedání kulturní komise. 


