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Komise kulturní Rady města Rožnov pod Radhoštěm 

Zápis č. 1 

Datum zasedání komise: 4. 2. 2019 

Místo zasedání:  Obřadní síň MěÚ Rožnov pod Radhoštěm  

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

Přítomni členové:  Hana Crhová, Ing. Petra Kafková, ak. soch. Igor Kitzberger, 

    PhDr. Eva Kumínková, Ph.D., Mgr. Jan Petružela, Ph.D.,  

    Zbyněk Tvarůžek 

Omluvení členové: --- 

Přizvané osoby:   Ing. Martin Beníček, Mgr. Jakub Sobotka, Bc. Pavel Zajíc 

Začátek zasedání:  13 h 

Program jednání: 

1. Uvítání, seznámení členů nově jmenované komise 
2. Informace k fungování KK, zapojení KK do schvalování dotací města v oblasti kultury 
3. Informace k personálním a organizačním změnám v oblasti organizace kulturního dění od 

1. 3. 2019 
4. Informace k plánovaným akcím k výročí tzv. sametové revoluce 1989 
5. Různé 
 

Rozprava k jednotlivým bodům: 

1. Uvítání, seznámení členů nově jmenované komise 

Předseda komise přivítal všechny zúčastněné členy kulturní komise a pozvané hosty a 

požádal je o krátké představení své osoby.  

 

2. Informace k fungování KK, zapojení KK do schvalování dotací města v oblasti kultury 

Předseda komise seznámil přítomné se základními principy fungování kulturní komise jako 

iniciativního a poradního orgánu rady města. Informoval, že během měsíce února a března 

čeká kulturní komisi posuzování žádostí o poskytnutí programové dotace v oblasti kultury. 

Doporučení kulturní komise budou následně předloženy zastupitelstvu města, které 

rozhoduje o poskytnutí, popř. neposkytnutí dotace jednotlivým žadatelům. Celkem je 

v rozpočtu města vyčleněno na programové dotace do oblasti kultury cca 900 tis. Kč, objem 

finančních prostředků dle předložených žádostí se pohybuje kolem 1 032 tis. Kč. Při 

posuzování jednotlivých žádostí bude kulturní komise v souladu s Dotačními zásadami 

města doplněna o dva členy z řad zastupitelstva města. V případě kulturní komise se jedná o 

paní Kosovou, místostarostku města, do jejíž gesce spadá kultura, a o paní Blinkovou, 

zastupitelku města.  

Předseda pošle v nejbližších dnech na e-mailové adresy členů podklady pro posuzování 

žádostí. Žádá členy o jejich prostudování. Současně připomíná povinnost mlčenlivosti, kterou 
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jsou nejen členové komise, ale všichni přítomní na jednání komise ve vztahu k osobním 

údajům vůči třetím osobám vázáni. Pokud některý z členů komise bude při posuzování 

žádostí o programové dotace ve střetu zájmů, bude požádán, aby opustil při rozhodování o 

předmětné žádosti místnost. Střet zájmů, stejně jako povinnost mlčenlivosti je upraven 

v jednacím řádu komisí. Jednací řád komisí byl zaslán k seznámení všem členům e-mailem 

a je shodný pro všechny komise zřízené radou města.  

 

Členové komise se dohodli na dalších termínech zasedání kulturní komise, které budou 

věnovány právě posuzování žádostí o programové dotace.   

pondělí 18. 2. ve 14 h 

pondělí 18. 3. ve 14 h 

Místnost bude upřesněna v pozvánce, kterou členové obdrží opět na svůj e-mail.  

 

3. Informace k personálním a organizačním změnám v oblasti organizace kulturního dění  

od 1. 3. 2019 

Předseda komise informoval členy, že od 1. 3. 2019 nastupuje na místo vedoucího nově 

zřízeného oddělení kultury a cestovního ruchu Ing. Martin Beníček. Oddělení kultury a CR je 

organizačně začleněno do odboru kanceláře starosty. Od 1. 3. 2019 dále dochází ke změně 

ve vedení T klubu – kulturní agentura. Novým ředitelem byl radou města jmenován pan Mgr. 

Jakub Sobotka.  

 

Paní Janíková informuje, že pro letošní rok bude stěžejní prací vedoucího oddělení kultury a 

CR tvorba kulturní strategie, která bude probíhat ve spolupráci s externí společností. Rozsah 

kompetencí vedoucího oddělení ve srovnání s ředitelem TKA je širší. Vedoucí oddělení je 

hlavním koordinátorem činností v oblasti kultury, činnost T klubu je jedním z nástrojů, jak 

kulturní strategii města naplnit. Pan Beníček nebude mít na starosti jen oblast kultury, bude 

pod něj spadat i oblast cestovního ruchu a chod turistického informačního centra. Pan 

Beníček i pan Sobotka krátce informují o svých představách, se kterými vstupují do svých 

nových funkcí.   

4. Informace k plánovaným akcím k výročí tzv. sametové revoluce 1989 
 

Předseda komise omluvil pro nemoc paní Kosovou, která měla informovat komisi o přípravě 

oslav k výročí sametové revoluce. Se záměrem oslav seznámil přítomné pan Zajíc, ředitel 

městské knihovny, paní Kumínková a pan Petružela, dosavadní aktéři příprav oslav 

sametové revoluce. Byla nastolena otázka, kdo má oslavu sametové revoluce koordinovat a 

zastřešovat. Paní Janíková informovala, že o této otázce musí rozhodnout rada města. 

Doposud oslavy 17. listopadu připravovala městská knihovna. Nicméně pro letošní rok, kdy 
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je kulaté výročí, má finance ve svém rozpočtu i odbor kanceláře starosty. Předseda komise 

nechává hlasovat o níže uvedeném návrhu usnesení komise.  

Návrh usnesení:   

Kulturní komise doporučuje, aby koordinací a přípravou oslav kulatého výročí 

sametové revoluce byl pověřen vedoucí oddělení kultury a CR odboru kanceláře 

starosty.  

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 

Usnesení bylo přijato.  

5. Různé 
 

Diskutuje se otázka výstavby kulturního centra a přístavby knihovny. S ohledem na mnohé 

dotazy ze strany členů bude tomuto tématu věnováno samostatné zasedání kulturní komise. 

Bude svoláno ihned poté, co bude ukončena práce kulturní komise na posuzování žádostí o 

programové dotace. Na toto zasedání bude pozvána místostarostka města a dále zástupce 

z odboru investic, který má t. č. projektové práce na stavbu kulturního centra i přístavby 

knihovny na starosti. (viz také informace vedoucí odboru investic, která je přílohou č. 3 

zápisu).  

Pan Petružela upozorňuje, že na webu města nejsou aktualizovány informace o přípravách 

kulturního centra a o přístavbě knihovny.  

 

Pan Petružela se dotazuje, v jaké fázi je příprava kulturní strategie. Paní Janíková informuje, 

že na zpracovatele kulturní strategie bude vypsána veřejná zakázka malého rozsahu 

(předpokládaná hodnota max. do 500 tis. Kč). Podklady pro veřejnou zakázku prozatím ze 

strany odboru kanceláře starosty připraveny nejsou. Jejich příprava se předpokládá v měsíci 

únoru nebo březnu. Předseda komise žádá, aby byly zadávací podmínky zaslány 

k připomínkám členům kulturní komise.  

 

Konec zasedání:  15 h 

 

Zapsal:   Mgr. Ing. Veronika Janíková, vedoucí odboru kanceláře starosty  

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

 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina  

2. Výpisy usnesení ze zasedání kulturní komise, s nimiž má být seznámena rada města 

3. Informace vedoucí odboru investic, k otázce výstavby kulturního centra a přístavby knihovny 
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Příloha č. 2 k zápisu z kulturní komise 

 

Výpis usnesení ze zasedání kulturní komise, s nimiž má být 

seznámena rada města 

 

Usnesení č. 1/2019 ze dne 4. 2. 2019 

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: ……………… 
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Příloha č. 3 k zápisu z kulturní komise  

 

Informace vedoucí odboru investic, Ing. Dity Vávrové 

Stav přípravy investiční akce Kulturní centrum: 

Projekční firma dne 16. 1. 2019 podala žádost na obecný SÚ o vydání stavebního povolení, žádost na 

silniční stavební úřad o stavební řízení na dopravní stavby a na tentýž úřad žádost o odstranění části 

chodníku (bylo v předchozím stupni ze strany projektanta opomenuto, stávající chodník bude 

odstraněn a je nutné odstranění stavby dovyřídit. SÚ 31.1.2019 vyzval projektanta k doplnění 

dokladové části a odstranění vad projektu (nesoulad předložených projektů s žádostí, nesoulad 

dotčených pozemků, chybějící povinné údaje podle vyhlášky, atd.) do 23.7.2019. 

Na tuto akci zpracovává firma CETIN i ČEZ na základě smlouvy s městem projekt vyvolaných přeložek 

inženýrských sítí ve své správě, PD by měla být vyhotovena v březnu, respektive v dubnu, následně 

bude probíhat povolení přeložek na SÚ.  

Časová prodleva v přípravě by mohla vzniknout kvůli účastníkovi řízení – Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových. Na tomto úřadě momentálně probíhá jedno řízení ohledně věcného 

břemene. Pan starosta našel při osobním jednání možný způsob, jak dosáhnout podmínečného 

souhlasu tohoto účastníka řízení.  

Stav příprav investiční akce Přístavba knihovny: 

Na akci probíhá územní řízení, na základě výzvy byly ze strany projektanta 11.1.2019 doplněny 

požadované dokumenty. Územní řízení bylo přerušeno. 

Rizikem zdržení v přípravě je opět ÚZSVM, který se nechce vyjádřit k vyvolané přeložce ČZ. Postup 

v této věci bude stejný, jako je výše uvedeno u KC. Zpracovatel PD předložil žádost o změnu smlouvy, 

ta se týká návrhu na změnu právní formy dodavatele. Bude projednáno na nejbližším zasedání RM.  

 

 


