
 

Zápis č.3/2016 z jednání Kulturní komise města Rožnov p.R. 

(dále jen KK) konané v pátek 3.6. 2016 (13.00 hod.) na MěÚ Rožnov p.R. 

Přítomni: : J. Motýl, L. Vičarová, I. Kitzbergerová, P. Trčka, T. Hofman, R. Hasalík, P. Zajíc, J. Petružela, 
D. Drápala, M. Havran (tajemník). Hosté: D. Šnajdarová, P. Kopecký, K. Kosová, J. Kučera. Nepřítomni 
(omluveni): M. Rethyová, P. Hofman.  

 

Kulturní komise: pátek 3.6. 2016 (13.00) 

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

 

1. Akční plán Strategické komise města RpR 

Dagmar Šnajdarová z Odboru rozvoje nastínila a dovysvětlila některé body Akčního plán Strategické 
komise. Kulturní komise se po diskuzi vyjádřila následovně:  

Usnesení I:  

V akčním plánu změna bodu 2, uvést "návrh opatření a specifikace" dle platného Usnesení komise 
kultury. Alokované prostředky přesunout. Kulturní komise nedoporučuje vytvoření pozice kulturního 
manažera, ale řešení této agendy v rámci stávajících kapacit města. 

K bodu 1: komise doporučuje radě města zadat Lence Vičarové a Pavlovi Zajícovi sestavení 
indikátorů "výstup, výsledky" do 15.6. června 2016 a zaslat tajemníkovi 
(marek.havran@roznov.cz). Následně nechť tajemník KK zajistí souhlas a doplnění členů komise 
mailem. 

V akčním plánu navrhujeme bod 6 a 9 vyloučit. Pořadí pěti doplněných priorit do akčního plánu je: 7), 
5), 4), 2), 8) Dále navrhujeme alokaci 400 000 ročně přesunout z bodu 2) do bodu 4) a 5) po 200 000 
ročně. 

Hlasování: 8 pro -0 proti – 1 se zdržel.  

Usnesení II: 

Komise kultury doporučuje radě k realizaci tyto body:  

8)Zavedení pravidelného hodnocení činnosti městských kulturních zařízení z ekonomického i 
koncepčního hlediska. 

9)Zásadní reorganizace spolupráce mezi Kulturní komisí a Radou města 

6)Začlenění tématu města do podmínek dotací 

Hlasování: 9 - 0-0.  

 

2. Strategický a dramaturgický plán TKA 

KK se shodla, že v co nejbližší době pošlou všichni členové e-mailem na tajemníka KK 
(marek.havran@roznov.cz) připomínky k strategickému plánu TKA. Připomínky poté tajemník složí 
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dohromady a rozešle v plném znění všem členům. KK pak na dalším zasedání komise (tj. 27.6. 2016) 
kompletní připomínkový list postupně projde, a tak vznikne reakce KK pro Radu města.   

3. Diskuze nad situací v kalendáři akcí na webu www.roznov.cz 

Situace v kalendáři na webu www.roznov.cz (www.roznov.cz/kalendar):  

Diskuze KK nad tím, že jsou vyvěšeny v popředí celého kalendáře „jen“ grafické ikonky městských a 
státních organizací. Dále poznámky o nepřehlednosti a nedostatečné logičnosti kalendáře akcí. Více 
času na diskuzi k bodu 3 zřejmě bude na další zasedání KK (tj. v pondělí 27. června 2016).  

4. Kontrola usnesení z minula:     

„Workshop s architektem“.Bude realizován v dohledné době, bude upřesněno zřejmě na další 
zasedání KK (tj. 27. června 2016).  

Zpětná vazba pro KK od Rady města: k tomu mst. K. Kosová: „Do interních dokumentů jsou nově 
vkládána usnesení komisí a podle gescí bude každý člověk řešit své. To by mělo zajistit lepší nakládání 
a lepší zpětnou vazbu s usneseními jednotlivých komisí, a tedy i KK.“  

 

Další termín jednání KK:pondělí 27. června 2016 v 9.00 hodin na MěÚ Rožnov p. R. (malá zasedačka). 

 

 

Zpracoval dne 3.6. 2016 
Marek Havran 
tajemník Kulturní komise Rady města Rožnov pod Radhoštěm 
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