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

 

Zahájení, schválení programu 

- jednání KK bylo zahájeno v 10,00 hod. 

- zaslaný program jednání byl jednomyslně schválen. 

 

KK předběžně diskutovala 14 bodů, ( u některých jsou uvedeny předběžné dílčí výstupy 

diskuse, o kterých nebylo hlasováno). KK se dohodla, že do příštího setkání si každý člen 

ujednotí názory na tato témata a na příštím setkání bude komise formulovat první doporučení 

radě ke zlepšení v daných oblastech: 

 

1) Audit kulturní scény 
-cíl: využít na maximum co tu je v kultuře silné - kdo tu je - přirozené možnosti města 

-přeposlat tabulky z pracovní skupiny VKC - využití akcí, pracovní skupina nesmí opakovat chyby Zašové, 

vysvětleno, že právě proto vznikla 

-komise chce iniciovat Aktualizaci koncepce a potřeb kultury: musí se sejít se záměrem VKC, jednou z jejích 

variant: radě doporučíme zadat aktualizaci s cílem definovat silné proudy a jejich podporu a potřeby 

infrastruktury v kultuře 

-svolat workshop: členové komise navrhnou seznam členů kdo má přijít: panelová diskuse, uděláme až po 

dalším setkání komise 9.3. 

 

2) Management kultury ve městě 
-definovat slabiny současného systému a navrhnout případné reorganizační kroky (odbor, řízení koordinace) 

-u navržených opatření navrhneme zároveň i kontrolní mechanismy pro posuzování efektivity opatření 

 

3) Propojení kulturní scény a VMP 

 

4) koordinace termínu akcí 
-chybí agregátor, je třeba řešit (městský neřeší, KAM neřeší) koordinace přípravy akcí? 

-zapojení TIC jako agregátoru? mohlo by vyhledávat informace a distribuovat navenek?  

 

5) Propagace kulturních akcí a programů 
-webové prostředí, vývěsky MIGER, mailingy apod, diskuse k efektivitě komunikace 

-zvážit/doporučit vizuální kulturu města a stanovit pravidla! koncepce vnitřní komunikace, spolupráce s pracovní 

skupinou “komunikace", chceme informce o jejich výstupech 

-úvaha o využití TIC jako komunikačního místa pro kulturu, komunikační agentura pro akce, možnosti tisku v 

TIC a drobné výroby pro propagaci 

 

6) Granty 
-poslat poznámky z minula, aby se členové komise mohli připravit na příští jednání: 

poznámky z minula (prvního kola grantové komise) 

 

-využití městských budov a jejich nájmů pro kulturní akce (snížení nákladů) 

-využití vybavení (zvuk, podium, apod.) pro žadatele o grant 

-rozšíření grantových programů: vzdělávání, popř. komunity 

-úroveň žádostí, vyplnění udržitelnosti a historie projektu 

-informace v žádosti o všech žádostech žadatele ve všech programech 

-termíny žádostí a grantové komise, posunutí termínů tak, aby se stihlo únorové zastupitelstvo 



 

-definice žadatele (sídlo na území města, konání akce na území města, atd.) 

-koncepce rozpočtu města a grantů, diskuse o Jánošíkův dukát a dotace pro TKA z rozpočtu města 

-podmínka v grantech a protislužbě městu (vystoupení, část nákladu CD, apod.) 

-pomoc s grantovými žádostmi u žadatelů bez zkušeností, struktura a jednoduchost grantových žádostí  

-probrelmatika překryvu témat, jak posuzovat zda určitý projekt patří do kultury, školství nebo sociálu 

-jasnější hodnotící parametry pro rozhodování grantové komise 

-propagace možnosti grantů do terénu, dát najevo že není rozdělen medvěd 

 

 

7) Podpora kultury ze strany města 

 

8) Kulturní scéna a soukromé firmy 

 

9) Kulturní scéna a partnerská města 

 

10) Kulturní scéna a školství 

 

11) Kulturní scéna a mikroregion 

 

12) Rok 2015, jubilea a velké akce, kooperace 
-TKA a knihovna se zasadí o organizaci rozsáhlejší akce k uctění výročí osvobození města (dotaz Dana 

Drápaly), komise se shodla, že se jedná o důležité jubileum 

-půjde o naučnou stezku se zastaveními, navazující program 4.5.2015,, propagace aktivace ve městě, spolupráce 

škol, komentované prohlídky, spolupráce se spolky a organizacemi 

-využití Spektra, publikace 42hodin, a dalších 

-nacenění podnětem radě k rozpočtovému opatření k uvolnění prostředků 

 

13) Ekonomická situace kultury ve městě 
-Lenka Vičarová sestaví jednoduchý přehled struktury financování kultury za období 10 let, srovnání s dalšími 

odbory na základě existujícíh dat 

 

14) Dotace, IROP 
-komise zřejmě doporučí, aby byl někdo pověřen komplexním hledáním a hlídáním zdrojů, dotací a možností pro 

kulturu, a to i měkké projekty 

 

 

Závěr: 

Z tohoto zápisu není dán žádný úkol (vyjma dle bodu 13), jedná se o předběžnou diskusi. Nad 

rámec této diskuse komise doporučuje vedení města zabývat se vznikajícím programem MAS 

Rožnovsko, který je dle našich informací nešťastně formulovaný v oblasti kultury. 

Doporučuje proto vedení města spojit se s vedením MAS Rožnovsko, zjistit stav ve věci 

přípravy Strategie MAS a vymínit si možnost připomínkování. Následně připomínkování 

provézt. Předseda komise bude o této skutečnosti informovat mailem členy vedení města 

(starosta a oba místostarostové). 

 

Jednání KK skončilo ve 13,15 hod. 

 

Další zasedání kulturní komise města Rožnov p.R. se uskuteční v pondělí 9.3.2015 od 

10,00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ. 

 

V Rožnově p.R.  

 

Zapsal : Jindřich Motýl, 16.2.2015 


