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Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č.P01), jednání řídil Jan Kučera 
 
Zahájení, schválení programu 
- jednání KK bylo zahájeno v 9,05 hod.  
- v programu jednání byly zařazeny body: 1) výstupy z pracovní skupiny k oslavám výročí a dnů města, 2) 
Granty 2016, 3) Galerijní prostory města a kameny paměti  
 
Výstupy z pracovní skupiny k oslavám výročí a dnů města  
T. Gross  
- informace ze zápisu pracovní skupiny (příloha č. P02) 
J. Kučera 
- rada města projednávala personální obsazení pracovní skupiny, prozatím bez usnesení, skupina musí být 
doplněna o členy z dalších oblastí. Řídit tuto pracovní skupinu bude Jan Kučera. 
 
USNESENÍ č.1: 
KK doporučuje za členy pracovní skupiny k výročí 750 let první písemné zmínky o Rožnovu p.R.: Tomáše 
Grosse, Pavla Zajíce, Daniela Drápalu, Pavla Trčku, Pavla Jakubíka, Jana Petruželu a Martina Valáška. Za 
tajemníka komise navrhuje Marka Havrana 
 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 1  
9 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL – SCHVÁLENO 
 
- diskuse k tematickému roku 2016 (Mapy ráje Rožnova) 
 
USNESENÍ č. 2 
KK doporučuje dopracovat anotaci ke zvolenému tématu města včetně indikativního seznamu. Téma roku bude 
probráno také na plánovaném kulturním workshopu . 
 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č.2  
7 PRO, 0 PROTI, 2 ZDRŽEL – SCHVÁLENO 
 
- na kulturní workshop budou pozváni také zástupci škol, Domova Kamarád, Iskérky 
- zvážit vydání propagačního materiálu k tématu roku 
 
Dny města  
- obsahově lze propojit s udělováním osobností města a cen města 
- akce by měla být vícedenním otevřením města především Rožnovanům 
- nutné termínové ukotvení, jako možné se jeví termíny v květnu, září a listopadu, kde výhodou je datum 1.11. – 
udělení městských práv 
- na základě hlasování doporučuje KK organizací dnů města od roku 2017 
 
Ostatní  
D. Drápala 
- doporučení na pasportizaci exteriérových uměleckých děl v Rožnově – úkol přes radu města 
- lze použít mj. pro případnou mapu památek Rožnova 
 
USNESENÍ č.3 
KK doporučuje radě města uložit MěÚ Rožnov úkol pasportizace uměleckých děl na území Rožnova umístěných 
v exteriéru 
 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 3 (hlasování se neúčastnil P. Hofman) 
8 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL – SCHVÁLENO 
 
 
Další body programu nebyly projednány. 



 

 
Další zasedání KK se uskuteční v pondělí 23.11.2015 od 9,00 hodin 
Termín kulturního workshopu byl stanoven na pondělí 9.11. od 16,00 hodin 
 
Zapsal: 
T. Gross, 27.10.2015 
Schválil:  
J. Kučera, 2.11.2015 


