
Zápis č.6/2016 z jednání Kulturní komise města Rožnov p.R. 

(dále jen KK) konané v pondělí 3.10. 2016 (9.00 hod.) na MěÚ Rožnov p.R. 

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

 

Kulturní komise: pondělí 3.10. 2016 (9.00) 

 Zahájení, schválení předběžného programu, konstatování usnášení schopnosti. 

Bod 1) Projednání upraveného zásobníku projektů Oslav 750 let, doporučení radě města.  

KK bere na vědomí upravený zásobník akcí, drobné změny u několika bodů byly zaznamenány do 
poslední a aktuální verze excel souboru a vše bude rozesláno členům KK společně nejpozději se 
zápisem této Kulturní komise konané 3.10. 2016.    

Bod 2) Klub 1000/vrátnice: klub v budově 1000, pokračující diskuse a doporučení. 

Shoda mezi členy komise, že jedno z dalších zasedání se uskuteční přímo na místě, i s architektem J. 
Horkým. 

Bod 3) Velké setkání kulturní scény a granty 2017 – kulturní workshop. 

Původní datum Velkého setkání protagonistů (organizátorů) kulturní scény (24.10. 2016 ve velké 
zasedačce MěÚ) bylo po shodě členů KK předběžně změněno na nové datum: čtvrtek 10. listopadu 
2016, a to v 17.00 hodin ve 3. etáži. Mimo MěÚ to je především z důvodu, aby setkání bylo poněkud 
méně formální a vygenerovalo se z něj co nejvíce konkrétních výstupů, kooperací, informací 
zajímavých pro všechny strany. Paní mst. Kosová předpřipraví návrh programu tohoto setkání, který 
Kulturní komise na dalším setkání (24.10.) případně upraví, doplní. 

Bod 4) Pravidla pro udílení ocenění města (úkol z Rady města - T. Gross rozeslal členům KK kompletní 
podklady)  

KK se shodla, že se na příštím zasedání (24.10.)usnese k materiálu s připomínkami, radami a 
úpravami, které předá Radě města.  

Bod 5) „Programová podporaměsta 2017“ 

KK byla požádána o konkrétní náměty na změnu či úpravy ve srovnání s rokem 2016. KK připomněla, 
že už o tomto bodu diskutovala v minulosti (2015).  

USNESENÍ: KK doporučuje zachovat pro rok 2017 stávající fungující systém (tj. „Podpora 2016“ 
z podzimu 2015). Od ledna 2017 intenzivně pracovat na novém schématu napříč komisemi 
vycházejícím z navržených okruhů (kategorií). KK doporučuje zvážit i podporu víceletých grantů a 
grantů na činnost.  

Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo. 

 

 

Bod 6)Logo oslav 750:  



Po rozsáhlé diskuzi nad dvěma finálními návrhy Loga oslav 750 se komise shodla v tom, že by bylo 
dobré ještě stihnout vyhlásit veřejnou soutěž o Logo oslav. Jako příklad byl uveden například web 
www.topdesigner.cz.   

USNESENÍ: KK doporučuje Radě města Rožnova vyhlásit veřejnou soutěž pro grafiky na výrobu Loga 
oslav 750.  

Hlasování: 6 – 0 – 1 se zdržel.  

 

Další termín jednání KK:pondělí 24.10. 2016 v 9.00 hodin na MěÚ Rožnov p. R. (malá zasedačka).  

 

 

Zpracoval dne 5.10. 2016 
Marek Havran 
tajemník KK Rady města Rožnov p. R.  
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