
Zápis č. 3 / 2017 z jednání Kulturní komise města Rožnov p.R. 

konané v pondělí 27. února 2017 (9.00 hod.) na MěÚ Rožnov p. R. 

 

Přítomni: J. Motýl, I. Kitzbergerová. D. Drápala, P. Hofman. L. Vičarová, P. Trčka, T. Hofman, R. 

Hasalík, J. Petružela, M. Havran (tajemník). Nepřítomni (omluveni): M. Rethyová, P. Zajíc. Hosté: D. 

Šnajdarová (Odbor rozvoje).  

Kulturní komise: pondělí 27. února 2017 (9.00) 

 Zahájení předsedou J. Motýlem, schválení programu, konstatování usnášení schopnosti. 

 

Program a výstupy zasedání KK – 27.2. 2017: 

1.) Doporučení akcí, které trvají přes 22. hodinu – noční klid, „ruchová vyhláška“. Jako příloha č. 
1 je v příloze je excel s místy a akcemi, kterých by se měla výjimka na trvání akce přes 22. 
hodinu týkat.   
Komise se shodla na znění usnesení, které nabídne ještě jednou šanci všem pořadatelům, 

kteří dělají akce trvající přes 22. hodinu.  

Usnesení I/27.2.: KK doporučuje Radě města, formou například veřejné výzvy, zjistit zájem 

pořadatelů o pořádání akcí přes 22. hodinu, sestavit kompletní seznam požadavků obsahující 

konkrétní info o akcích zahrnující termín, dobu a místo konání, pořadatele, program. K tomuto 

úplnému seznamu se KK může vyjádřit.   

Hlasování: 8-0-1.  

Pozn.: Aktualizace 15. března 2017: výzva zpracována a vyvěšena na městském webu i facebooku. 

Pořadatelé se mohli hlásit do 14. března 2017. Nyní (15. března 2017) je znám definitivní seznam 

akcí, které žádají o výjimku akcí trvajících přes 22. hodinu – viz příloha č. 1.  

  

2.) Dokončení tématu „Pravidla pro udílení ocenění města“. Zde chyběl dokončit článek IV - 
„Čestná pohřebiště“.  
Kulturní komise v tom to bodě po diskuzi navrhla tři varianty řešení článku IV.  

 Usnesení II/27.2.: KK doporučuje Radě města, aby zadala MěÚ zpracování analýzy čestného 
pohřbívání v okolních městech a variantní zpracování návrhů.  Vzniklé návrhy může posoudit KK. 
Možné způsoby řešení:  
- Udělení statusu „Čestný hrob“ 
- Samostatně vyčleněné pohřebiště 
- Soupisné místo (Slavín) – deska nebo místo paměti  
Tyto způsoby lze mezi sebou kombinovat. 
Hlasování: 9-0-0.  

 Pozn.: kompletní a finální znění materiálu s názvem „Pravidla pro udílení ocenění města“ je 

v příloze tohoto e-mailu – Příloha č. 2.  

 

3.) Diskuze nad soupisem poznámek z nedávných dvou jednání komise k dotačnímu systému – 
viz příloha č. 3 z pozvánky na tuto komisi: pracovní soupis poznámek pro pozdější diskuzi 
předsedy komise Jindřicha Motýla) 



Soupis poznámek z jednání kulturní komise k dotačnímu systému – upravený členy Kulturní komise 

zasedání 27. února:   

1) Nechat jedno kolo, v případě převisu 2. kolo, zachovat rychlé granty. 
2) Doplnit do témat žádostí volnočasové aktivity + nový program vzdělávání, ideálně s novým 
rozpočtem  
3) Podmínky do konce září, výzva do konce října, odevzdání do 30. listopadu.  
4) Doporučit žadatelům, aby do žádostí uvedli stručný popis činností a objem dobrovolnické práce na 
konkrétní akci – vodítko pro Grantovou komisi.  
5) Neexistují pravidla pro využívání městského majetku (nájmy, zvuk, světla, podium…) subjekty, 
které jsou mimo MěÚ  
6) Do žádostí vyplnění udržitelnosti a historie projektu 
7) Doplnit pro rozhodování komise informaci o všech žádostech žadatele ve všech programech v 
rámci MěÚ RpR 
8) Zrušit Program VI, který se stane součástí Programu I, s možností víceleté podpory, která bude 
projednána zvlášť.   
9) Povinnost předání k archivaci (u hmotných výstupů jako CD, kniha) 
10) Problematika překryvu témat, jak posuzovat zda určitý projekt patří do kultury, školství nebo 
sociálu. 
11) Jasné hodnotící parametry pro rozhodování grantové komise, zpětná vazba žadatelům, 
strukturování zpětné vazby od GK 
12) Propagace možnosti grantů občanům 
13) Zvážit, jak zajistit, aby organizátor respektoval, které položky škrtla komise 
14) Obrazové výstupy z podpořených projektů dát městu, aby vznikal archiv (tam kde jsou videa nebo 
foto z akcí) s možností ukázat to veřejnosti. Musí to však mít koncepci a systém archívu ... 
15) Vyřešit nastavení podmínek pro propagaci kultury ve městě: plakáty TKA, outdoor plochy, apod., 
propagace na městských prostředcích se nabízí jako forma dotační podpory 
 

 

 

Zpracoval dne 15.3. 2017 
Marek Havran 
tajemník Kulturní komise Rady města Rožnov pod Radhoštěm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


