
 
Zápis č.9/2016 z jednání Kulturní komise města Rožnov p.R. 

(dále jen KK) konané v pondělí 5.12. 2016 (9.00 hod.) na MěÚ Rožnov p.R. 
 
Přítomni:J. Motýl (předseda), P. Hofman. L. Vičarová, T. Hofman, P. Zajíc, P. Trčka, J. Petružela, M. 
Havran (tajemník).Hosté: K. Kosová, T. Gross. Nepřítomni (omluveni): D. Drápala, R. Hasalík, I. 
Kitzbergerová, M. Rethyová.Hosté: K. Kosová, R. Holiš, T. Gross.    
 
Kulturní komise: pondělí 5.12. 2016 (9.00) 
 Zahájení, schválení předběžného programu, konstatování usnášení schopnosti. 
 

1.) Logo oslav 750 – doporučení KK, které vybrat logo ze soutěže na www.topdesigner.cz – viz 
odkaz http://www.topdesigner.cz/contest/view-contest/Logo-oslav-let-mesta-Roznov-pod-
Radhostem-12820.html 
Kulturní komise, jako jeden z iniciátorů vypsání soutěže, podrobně probrala došlé návrhy a 
došla k následujícímu:  

USNESENI I. 
KK doporučuje pro potřeby hodnocení na serveru loga v pořadí: 48, 25, 2. Radě doporučuje logo č. 
48, pokud bude možné ho dopracovat. 
Hlasování:6 pro – 0 proti – 1 se zdržel. Schváleno.  

 
 

2.) Harmonogram akcí TKA na rok 2017 a vyjádření pro finanční výbor. Diskuze nad možnými a 
(kulturní komisí) navrhovanými připomínkami-úpravami. Dále diskuze nad řešením systému 
pro předprodej vstupenek na akce TKA, plus další diskuze nad programem a financemi TKA 
(nejen) pro rok 2017. Probíraly se také akce, na kterých se nevybírá vstupné (dlouhodobě 
podpořit – nepodpořit, je to systémové?). Z docela dlouhé a široké diskuze vznikla dvě 
usnesení:     

 
USNESENI II. 
KK doporučuje radě financovat dotované akce v rozsahu dle harmonogramu navrženém TKA. 
Hlasování:7-0-0. Schváleno.  
 
USNESENI III. 
KK doporučuje zpracovat kulturní strategii, která umožní lépe posuzovat nároky na rozpočet a zdroje 
města. 
Hlasování: 7-0-0. Schváleno. 
 
  
  
 
 

3.) Jánošíkův dukát – diskuze o možném zařazení do přímého rozpočtu města.  
Návrh: zařadit festivalů Jánošíkův dukát (150 tisíc korun) do rozpočtu města „napřímo“, o to 
se ponižuje položka na granty. Pan starosta Holiš společně Tomášem Grossem představili 
návrh dát Jánošíkův dukát „napřímo“ do rozpočtu města. Zazněly i argumenty: je to jeden 
z největších podniků sezony, ne-li největší. Má již 19 letou tradici. Novinkou má být 
„vytažení“ festivalu ven z VMP do prostor města (náměstí). Město chce festival podpořit 
přímo – jako například Běh rodným krajem Emila Zátopka, Rožnovské slavnosti či Ondrášovu 
Valašku. Kulturní komise se k tomuto tématu poradila a došla k následujícímu:  
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Usnesení: Doporučujeme řešit spolufinancování akce Jánošíkův dukát prostřednictvím 
grantového systému ve stávajícím stavu a od roku 2018 v rámci jeho přepracované podoby 
s využitím dlouhodobých grantů.  
 
Hlasování: 6-0-0. Schváleno.   
 

4.) Doporučení poskytnutí/neposkytnutí individuální dotace pro akci Českomoravské 
myslivecké jednoty z.s. 

 
 

Ke 30. listopadu byla uzávěrka příjmu individuálních žádostí v rámci III. kola.O poskytnutí 
individuálních dotacích rozhoduje rada města, posuzovat a hodnotit je bude 13. prosince a to 
na základě údajů uvedených v žádostech a na základě doporučení KK. 
Kulturní komise po krátké diskuzi (otázky: Je to akce VMP?, jaký byl výběr vstupného a komu 
šly peníze z něj?, nyní jasný vklad pořadatelů … ).Následně vzniklo usnesení:      

Usnesení: KK doporučuje podpořit Českomoravskou mysliveckoujednotu,z.s ve výši 8 000 kč 
(propagace).  
Hlasování: 6-0-0. Schváleno.  
 
Příští termín KK: zatím není určen. Zřejmě leden nebo únor 2017 (opět nejlépe pondělí nebo pátek).   
 
 
Zpracoval dne 9.12. 2016 
Marek Havran 
tajemník KK Rady města Rožnov p. R.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 


