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Komise kulturní (KK) Rady města Rožnov pod Radhoštěm 

Zápis č. 5 

Datum zasedání komise: 10. 6. 2019 

Místo zasedání:  velká zasedací místnost MěÚ Rožnov pod Radhoštěm  

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

Přítomni členové: Mgr. Jan Petružela, Ph.D. (JP), PhDr. Eva Kumínková, Ph.D. 
(EK),        ak. soch. Igor Kitzberger (IK)    

Omluvení členové:   Zbyněk Tvarůžek, Ing. Petra Kafková 

Neomluvení členové:  Hana Crhová 

Přizvané osoby:  --- 

Začátek zasedání:  15.00 h 

 

Program jednání: 

Tématem setkání byla diskuze k podnětům na úpravu dotačních pravidel města, 

 prodiskutování  podnětů, které zazněly na dřívějších setkáních KK vzhledem k dotačním 

programům v gesci KK. Cílem setkání bude dále precizovat, zkvalitnit formální podmínky pro 

žádosti i další aspekty související s hodnocením žádostí. 

Rozprava: 

Předseda komise přivítal přítomné členy a vysvětlil důvody pro dnešní setkání (odbor školství 

a sportu shromažďuje podklady, aby mohl na podzim předložit aktualizaci pravidel 

zastupitelstvu města). Na základě zkušeností z minulých let i podnětů z tohoto roku (ať už při 

programových dotacích či dotacích individuálních) je zřejmé, že programové zásady města 

vyžadují zpřesnění, reps. zahrnutí oblastí činnosti, které v současné době nepokrývají: není 

možné podpořit žadatele v kontinuální (celoroční) činnosti, musejí žádat na 

„jednorázovou aktivitu“, není možné podpořit náročnější (ambicioznější) víceleté 

projekty žadatelů.  

V diskuzi JP informuje o celoročních a víceletých grantech zahrnující i provoz dané 

organizace  u divadelní scény, komentuje zdejší nesystémovou podporu týkající se pronájmu 

prostor pro pravidelné aktivity zdejších žadatelů. IK komentuje jiným způsobem, nechal by na 

posouzení jednotlivých organizací, za co finanční prostředky utratí (volná ruka). DD 

připomíná, jak se v průběhu času formulovaly jednotlivé dotační programy. Případná 

podpora víceletých projektů (např. období 3 let) naráží na jednoletý cyklus městského 

rozpočtu,  diskutuje se možnost administrativního provedení, uskutečnění „příslibu“ 

financování na více let. Dále jsou probírány indikátory kontroly u činnosti jednotlivých 

organizací (k případné dlouhodobé podpoře projektů) a podpora infrastruktury (investic). IK 

komentuje rozdílnost kulturních akcí a trvalost výstupů (bez ohledu na organizační přípravu) 
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na příkladu hudebního koncertu x  výtvarného sympozia a naráží na počet akcí / termínové 

možnosti / programový kalendář.  

 

Jsou formulovány jednotlivá usnesení: 

1. Kulturní komise navrhuje, aby ze současného Programu I. (podpora jednorázových 

akcí a aktivit v oblasti sportu, kultury a životního prostředí) byla vyjmuta podpora 

kulturních aktivit a tyto soustředěny do nového, samostatného programu pro oblast 

kultury, který by v sobě sdružil jak podporu jednorázových aktivit, tak podporu 

dlouhodobé, systematické činnosti (celoroční činnost). Tímto opatřením by došlo ke 

zrušení Programu VI. (pronájem prostor pro zabezpečení kulturních programů a 

vystoupení), respektive začlenění do nového programu.  

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

 

2. Na základě zkušeností a potřeb kulturní scény je vhodné implementovat do 

dotačních pravidel prvek víceleté podpory v návaznosti na kulturní strategii. 

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

Usnesení byla přijata.  

 

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

 

Různé: absentující členové KK; termínová kolize konkrétních kulturních akcí v letošním roce,  

další termín pro setkání KK se uskuteční v průběhu měsíce září. 

     

 

Konec zasedání:  16:30 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. 
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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.  
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Zasedání č. 4                3. 5. 2019 

 

Usnesení č. 4/2019 ze dne 13. 5. 2019   

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 vyřadit z formálních důvodů 

Hlasování per rollam, ukončené dne 13. 5. 2019 v 12:00: pro 4, proti 0, zdržel se: 3 

Usnesení bylo přijato.  

 

Zasedání č. 5                10. 6. 2019                             PŘEDLOŽIT RADĚ MĚSTA 

Usnesení č. 5/2019  a č. 6/2019 ze dne 10. 6. 2019   

1. Kulturní komise navrhuje, aby ze současného Programu I. (podpora jednorázových 

akcí a aktivit v oblasti sportu, kultury a životního prostředí) byla vyjmuta podpora 

kulturních aktivit a tyto soustředěny do nového, samostatného programu pro oblast 

kultury, který by v sobě sdružil jak podporu jednorázových aktivit, tak podporu 

dlouhodobé, systematické činnosti (celoroční činnost). Tímto opatřením by došlo ke 

zrušení Programu VI. (pronájem prostor pro zabezpečení kulturních programů a 

vystoupení), respektive začlenění do nového programu.  

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

 

2. Na základě zkušeností a potřeb kulturní scény je vhodné implementovat do 

dotačních pravidel prvek víceleté podpory v návaznosti na kulturní strategii. 

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

Usnesení byla přijata.  

Předloženo RM dne:  

Projednáno RM dne:  

Závěr RM:  

 


