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Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č.P01), jednání řídil předseda komise Jindřich Motýl 

 

1. Zahájení  

- jednání KGK bylo zahájeno 2.3.2015 ve 13,00 hod. 

J. Motýl 

- přivítání  

- stanovení programu jednání (vysvětlení k části projektů, navržení a odsouhlasení návrhu 

finanční podpory u jednotlivých projektů) 

2. Hlasování v rámci KGK  

J. Motýl  

- KGK má celkem 11 členů, podle jednacího řádu komisí rady města je nutno jakékoliv 

usnesení odsouhlasit nadpoloviční většinou všech členů komise. Nestačí tedy prostá většina 

přítomných členů KGK. 

- podle dostupných informací není nikde stanoveno, že tajemník kulturní komise zároveň není 

členem KGK. Otázkou tedy je, zda může hlasovat. 

T. Gross 

- návrh, že tajemník kulturní komise nebude hlasovat v rámci KGK s tím, že požádá RM o 

jmenování řádným členem kulturní komise a bude jmenován nový tajemník 

USNESENÍ č. 1: 

Členové KGK jednomyslně schvalují návrh T. Grosse, že nebude v rámci KGK hlasovat o 

jednotlivých doporučeních k finančním příspěvkům u předložených projektů. 

 

3. Informace o změnách v předložených žádostech 

J. Motýl 

- projekt č. 24 (Obnova venkovní křížové cesty) byl předkladatelem stažen a nebude tedy 

projednáván. Projekt č. 23 (Poznejme naše hlavní město) byl přesunut do sociální komise a 

v rámci KGK také nebude projednáván 

 

4. Doplnění informací k některým projektům 

M. Navařík, N. Maléřová 

- předložení doplňujících informací k projektům Střediska volného času předložených do 

PROGRAMU IX. 

- odpovědi na individuální dotazy členů KGK   

L.Vičarová 

- předložení doplňujících informací k projektům T klubu – kulturní agentury předložených do 

PROGRAMU IX. 

- odpovědi na individuální dotazy členů KGK   

 

5. Finanční podpora u jednotlivých projektů 

- diskuse k jednotlivým předloženým žádostem a návrhy na finanční podporu dílčích projektů. 

- hlasovány (a odsouhlaseny) byly návrhy na finanční podporu všech projektů v rámci 

jednotlivých programů dle přílohy č. P02 tohoto zápisu 

Hlasování o jednotlivých žádostech v programu I. (z hlasování se vyloučili členové KGK, 

kteří jsou zároveň žadateli v tomto programu (P. Trčka, M. Rethyová) 

Hlasování o jednotlivých žádostech v programu VIII. 

Hlasování o jednotlivých žádostech v programu IX. 



 

(z hlasování se vyloučili členové KGK, kteří jsou zároveň žadateli v tomto programu (P. 

Zajíc, L. Vičarová) 

 

- Návrh na předložení finálního schválení příspěvků jednotlivým žadatelům na mimořádném 

jednání zastupitelstva města v březnu 2015, nejpozději pak na řádném dubnovém zasedání 

ZM. 

Jednání KGK skončilo 2.3.2015 v 17,50 hod. 

 

Termín dalšího jednání KGK nebyl stanoven. 

 

 

V Rožnově p.R.  

 

Zapsal : Tomáš Gross, 4.3.2015 


