
Zápis č.5/2016 z jednání Kulturní komise města Rožnov p.R. 
(dále jen KK) konané v pátek 9.9. 2016 (9.00 hod.) na MěÚ Rožnov p.R. 

 
Přítomni: J. Motýl, I. Kitzbergerová. D. Drápala, Rethyová, P. Hofman. L. Vičarová, P. Trčka, T. 
Hofman, R. Hasalík, P. Zajíc, J. Petružela, M. Havran (tajemník). Hosté: K. Kosová, J. Horký, Tomáš 
Gross.  
 

Kulturní komise: pátek 9.9. 2016 (9.00) 
 Zahájení předsedou J. Motýlem, schválení programu, konstatování usnášení schopnosti. 
 
Z diskuze mezi členy Kulturní komise vznikla celkem čtyři usnesení. Témata a následné znění 
usnesení jsou následující:  
 
1.) Sedmikráska – Vyjádření kulturní komise k  žádosti ZŠ Sedmikráska (6 200 kč):   
Usnesení: KK doporučuje žádost Sedmikrásky ke schválení Radou města.   
Hlasování: 10 pro – 0 proti – 0 se zdrželo   
 
2.) Městský architekt: prezentace Jana Horkého a diskuse na téma kameny paměti, workshop ve 
věci využití veřejného prostoru v kultuře a městský mobiliář ve spojení s propagací kulturních akcí 
Usnesení: KK doporučuje radě města provést pasportizaci všech současných propagačních ploch a 
návrh konečného stavu: počty, typy a umístění ploch a systém jejich pronajímání a údržby. Teprve v 
návaznosti na tuto koncepci řešit konkrétní kroky. KK doporučuje realizovat postup představený 
architektem p. Horkým. (dvoukolová soutěž na vybrané prvky mobiliáře, vítězný koncept bude 
standardem pro další postupný rozvoj městského mobiliáře) 
Hlasování: 10-0-0.  
Usnesení: KK doporučuje realizací workshopu odborníků k problematice využití veřejného prostoru 
města s přihlédnutím ke kultuře. Cílem je vytvořit základní koncepci města v této věci.  KK požaduje 
informace o stavu pasportizace exteriérových uměleckých objektů na území města. 
Hlasování:  10-0-0 
 
3.) Oslavy města 750 let: zpráva ke stavu příprav a diskuse k podnětům za kulturní komisi 
Tomáš Gross prezentovalzásobník akcí pro „Oslavy 750“.  
Usnesení: KK doporučuje radě, resp. radě oslav 750 let provést korekce projektu dle těchto principů: 
a) rozdělit projekt na část aktivit města a jeho organizací a část občanskou, a tu podpořit posílenými 
granty 
b) podpořit zejména udržitelné akce do dalších let 
c) Projekt rozepsat do časové osy 
KK doporučuje tento postup: projednání radou oslav 750 let, pak znovu KK a pak radou města. 
Hlasování:  10-0-0 
 
KK se také dohodla, že velké setkání kulturní scény na podzim (termín, agenda setkání, diskuse 
granty na 2017 a téma města) probere na svém dalším zasedání.  
 
4. Program další komise: (padl návrh uskutečnit setkání přímo v budově 1000 v Tesle – případně 
bude upřesněno v konkrétní pozvánce na jednu z dalších KK) 
1) Projednání upraveného projektu oslav 750 let, doporučení radě města.  
2) Klub 1000/vrátnice: klub v budově 1000, diskuse a doporučení. 
3) Velké setkání kulturní scény a granty 2017. 
 
Termín dalšího zasedání: pondělí 3.10. 2016 v 9.00 hodin (malá zasedačka MěÚ RpR) 
 
/Pozn.: KK žádá Radu oslav 750 o uspíšení svého setkání (původně byl termín 4.10.) tak, aby se ještě 
KK mohla po setkání Rady oslav 750 znovu vyjádřit k finální podobě zásobníku akcí pro Oslavy 750 – 
splněno, domluveno. Rada oslav 750 se sejde už 21.9. 2016, Hned poténechť tajemník KK rozešle 
excel s upraveným zásobníkem projektů oslav 750 členům Kulturní komise, která na zasedání 
v pondělí 26.9. 2016 prodiskutuje upravený zásobník a vydá doporučení formou usnesení./ 
 
Zpracoval dne 15.9. 2016 
Marek Havran 
tajemník Kulturní komise Rady města Rožnov pod Radhoštěm 


