
Zápis č. 5/2017 z jednání Kulturní komise města Rožnov p.R. 
(dále jen KK) konané v pondělí 9. října 2017 (9.00 hod.) na MěÚ Rožnov p.R. 

 
Přítomni: J. Motýl (předseda), P. Hofman. L. Vičarová,  P. Zajíc, P. Trčka, J. Petružela, M. Havran 
(tajemník). Nepřítomni: D. Drápala, R. Hasalík, I. Kitzbergerová, M. Rethyová,  
T. Hofman, K. Kosová.   
 
Kulturní komise: pondělí 9. října 2017 (9.00) 
 Zahájení, schválení předběžného programu, konstatování usnášení schopnosti. 
 

1.) Téma: Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm:  
Jako hosté přišli na setkání KK vedoucí odboru školství Dušan Vrážel, a referentka Odboru 
školství a sportu Lucie Vančurová. Představili oproti minulým letům modifikovaný materiál – 
„Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov p. R.“ (potřebné soubory obdrželi 
členové Kulturní komise v předstihu před jednáním komise). V následném procházení si 
členové KK v obsáhlé diskuzi vyjasnili některé konkrétní body a přijali následující usnesení:       

  
USNESENÍ I/9.10.: Kulturní komise konstatuje, že většina koncepčních, strategických a 

rámcových návrhů komise KK nebyla do nového návrhu grantových dotačních pravidel 

2018 zapracována. Viz předchozí doporučení Kulturní komise.  

Hlasování: 6 (pro) - 0 (proti) – 0  (se zdrželo), schváleno.   

Pozn.: Zároveň se členové KK na konci jednání dohodli, že předseda KK Jindřich Motýl zpracuje audit 
usnesení týkajících se nejen grantových pravidel, ale také generální audit všech usnesení KK, který 
bude zahrnovat i hodnocení zpětné vazby na případná konkrétní usnesení a podněty Kulturní komise. 
V diskuzi panovala shoda, že i když předseda KK Jindřich Motýl již byl několikrát na Radě města 
vysvětlovat a doplňovat usnesení KK, tak je to stále komisí vnímáno jako nedostatečná zpětná vazba 
od Rady města.    

 
Příští termín KK: pondělí 20. listopadu 2017 v 9.00 hodin v malé zasedačce na MěÚ Rožnov p. R. Na 
jednání by měla být přítomna i místostarostka K. Kosová a architekt J. Horký – musíme probrat téma 
v jedné z předešlých komisí rozdiskutované téma „reklama ve městě“.  
 
Zpracoval: dne 11.10. 2017 
Marek Havran 
Tajemník KK  
 
 


