
Zápis č.7/2016 z jednání Kulturní komise města Rožnov p.R. 
(dále jen KK) konané v pondělí 24.10. 2016 (9.00 hod.) na MěÚ Rožnov p.R. 

 
Přítomni:J. Motýl (předseda), R. Hasalík, I. Kitzbergerová, Rethyová, P. Hofman. L. Vičarová, T. 
Hofman, P. Zajíc, J. Petružela, M. Havran (tajemník).Hosté: K. Kosová, T. Gross. Nepřítomni 
(omluveni): P. Trčka, D. Drápala, K. Kosová.  
 
Kulturní komise: pondělí 24.10. 2016 (9.00) 
 Zahájení, schválení předběžného programu, konstatování usnášení schopnosti. 
 
Bod 1.) Připomínkování a případná finální úprava programu Velkého setkání kulturní scény 
(Kulturního workshopu), který se uskuteční ve čtvrtek 10. listopadu ve 3. etáži.   

Spolák vs. 3. etáž? Nakonec zvoleno místo: 3. ETÁŽ(10.11. 2016, v 17.00) 
Základních pár odrážek, které by v pozvánce na workshop neměly chybět: 
- Úterý 25.10.2016 nebo středa 26.10.2016 rozeslat pozvánku všem kulturním subjektům 

ve městě: každá organizace (každý pořadatel akce…) má poslat doposud známý program 
svých akcí na rok 2017  

- Pokud bude hotová zpráva o „Spoláku“, mohla by se na workshopu prezentovat  
- Seznámení lidí s oslavami 750 (K. Kosová, T. Gross?) 
- Mediální propojenost a maximální podpora týkající se subjektů a jejich akcí v rámci 750, 

zapojení do mediální kampaně „Rožnov 750“ (mj. i webovky www.roznov750.cz)  
- Možnost zařadit vlastní dotazy a podněty k projednání (na workshopu 10.11.2016) 
- Pozvánka na kulturní workshop: kromě souhrnu akcí na rok 2017 má obsahovat případně 

i 1-5 významnějších akcí jednotlivých pořadatelů,  
- Poslat poslední aktuální verzi základních podkladů k 750 letům  
- Zřejmě by byla vhodná moderace akce (K. Kosová? )  

 
 

Bod 2:Pravidla pro udílení ocenění města (úkol z Rady města - T. Gross rozeslal členům KK 
kompletní podklady) 
Kulturní komise prošla celý dokument a vepsaly se doporučované úpravy – viz word soubor, který 
bude v příloze e-mailu se zápisem z KK konané 24.10. 2016.   
Usnesení I/24.10.2016: KK doporučuje Radě města upravit text „Pravidel pro udílení …“ dle 
uvedených připomínek. (světle modré vytučnění + poznámky p. Dana Drápaly v okénkách).  
Hlasování: 9-0-0 

 
Bod 3.)Komunitní granty a vyjasnění dalších otázek kolem grantového systému.  
 
Dušan Vrážel + Lucie Vančurová z OŠ přednesli novinky v grantovém systému pro rok 2017. Tj.: 
Program VII: (komunitní granty)  
Na webu to bude vše od 3.11. 2016,  a to včetně žádosti,  
Objem finančních prostředků se předpokládá minimálně 250 000 Kč. Jednotlivé žádosti minimálně 5-
30 tisíc Kč, zůstává spoluúčast pořadatele, min. však 30%.  
Přehození mezi programy bude možné, vyřazení nehrozí. Kdo nepošle přesně do svého programu, 
bude přeřazen do toho správného.  
Komise bude mít zřejmě stejné složení jako minule, tedy někdo ze stávajících členů grantové komise 
+ 2 zastupitelé.   
Loni bylo na kulturní granty 1 milion, na rok 2017 se počítá stejný 1 milion. Program VII. je nově navíc, 
tedy 250 000 Kč navíc.  
 
 
Příští termín KK:není určeno. V případě potřeby může být v prosinci, zřejmě některé pondělí.  
 
 
Zpracoval dne 27.10. 2016 
Marek Havran 

http://www.roznov750.cz/�


tajemník KK Rady města Rožnov p. R.  
 
 
 
 
 


