
Zápis č.4/2017 z jednání Kulturní komise města Rožnov p.R. 
(dále jen KK) konané v pátek 22.9. 2017 (9.00 hod.) na MěÚ Rožnov p.R. 

 
Přítomni: J. Motýl (předseda), R. Hasalík, I. Kitzbergerová, M. Rethyová, P. Hofman. L. Vičarová, T. 
Hofman, P. Zajíc, P. Trčka, J. Petružela, Nepřítomni (omluveni): D. Drápala, K. Kosová, M. Havran 
(tajemník).       
 
Kulturní komise: pátek 22.9. 2017 (9.00) 
 Zahájení, schválení předběžného programu, konstatování usnášení schopnosti. 
 

1.) Rozhodnutí o přidělení celkem dvou grantů:  
a) Spolek rožnovských žen IND II 5  

Hlasování 9-0-1. Schváleno.  

b) Demokratická aliance romů IND II 2  

Hlasování: 9-0-1. Schváleno.  

 

USNESENÍ I: Kulturní komise doporučuje přidělit oba zmiňované granty.  

 

2.) Představení pravidel pro umísťování reklamy ve veřejném prostoru 

Městský architekt Jan Horký představil hlavní cíle Pravidel pro umísťování reklamy ve 

veřejném prostoru.  

Diskuse poukázala na: 

- rizika regulací, omezení podnikatelů rozhodnutím úředníka, vlastní majetek města není 

řešen, město by mělo jít příkladem  

- držet se doporučení a jedné linie, vymáhání nemusí být funkční, neměl by rozhodovat 

úředník dle soukromého vkusu ale mít jednotné pravidla pro všechny  

- projekt je příliš obšírný, rozdělit na témata a ty řešit v pořadí možného  

- áčka slouží i jako pobídky pro místní občany, nemělo by se týkat jen centra ale celého města 

- VMP už nemůže vystavovat cedule na velké akce, využívají jen MIGER nebo své výlepové 

plochy, reklama na akce už není vidět v chaosu všeho ve městě, stanovit jasná pravidla co a 

jak a kde propagovat    

- na náměstí se dříve umísťovaly reklamy na kulturní akce a nyní znemožněno, omezení 

reklamy, velmi špatný stav  

- jednotné místo například na náměstí je dobrý prostor pro kulturní reklamu, kam si lidé 

zvyknout chodit, vymezit místa pro pop up reklamu, odbor správy majetku nemá pravidla, 

použít příklady dobré praxe -nespojovat vše do jednoho balíku, začít sami u sebe město a u 

věcí které se mohou ihned změnit. 

 
Příští termín KK: pondělí 9. října 2017 v 9.00 hodin na MěÚ Rožnov p. R. Z důvodu obsazenosti obou 
zasedaček budeme nejspíše v obřadní síni v přízemí, případně u paní místostarostky Kosové 
v kanceláři.  
 
 
Zpracoval: dne 2.10. 2017 
Jindřich Motýl  
předseda KK  
 
 
 



 
  

  
 
 
 


