
Zápis z jednání Kulturní komise (dále jen ,,komise“) 

č. 4/2015  
 

Datum konání: 13. 4. 2015  

Místo konání: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, malá zasedací místnost 

Čas konání: 9:00 – 12:10 

 

Přítomni: dle prezenční listiny (Příloha č. 1), jednání řídil předseda komise Jindřich Motýl 
 
 
1. Doporučení komise Radě města Rožnov p. R. 
- komise projednala pět bodů doporučení radě města – Příloha č. 2. Tato doporučení byla jednohlasně 
schválena všemi přítomnými členy komise a budou předložena radě města na jednání dne 14.4.2015.  
 
2. Kulturní koncepce 
- rada města určí zaměstnance MěÚ, který bude mít příjímání podnětů, připomínek a tvorbu nové 
koncepce na starosti, 
- součástí tvorby koncepce bude zorganizování kulturního workshopu. Termín konání byl stanoven na 
15.6.2015 v 16.30, velká zasedací místnost MěÚ. Pozvánky by měly být rozeslány s dostatečným 
předstihem a měl by být nachystaný program a témata pro diskuzi. 
 
3. Cesta do Lipníku nad Bečvou 
- cíl cesty – inspirace a zjištění podrobností o právě probíhající výstavě kovu, 
- zúčastní se pět členů komise. 
 
4. Měsíčník KAM 
- stanovisko komise k dalšímu vydávání měsíčníku KAM bylo vyjádřeno na předchozím zasedání. 
 
5. Závěr 
- příští jednání komise proběhne dne 4.5.2015 od 9.00 do 13.00 hod. 
- budou se projednávat granty a nefinanční podpora, společné kalendáře kulturních akcí, propagační 
materiály a propagační plochy, webové stránky apod. 
- pozvaní jsou předsedové komise cestovního ruchu a stavební komise (otázka regulace reklamy, 
umisťování a podoby nových ploch), dále zaměstnanci MěÚ, kteří budou do komunikačních procesů 
zahrnuti, včetně šéfredaktorky Spektra a šéfa redakční rady s ohledem na zveřejňování kalendáře 
kulturních akcí. 
 
 
 
V Rožnově pod Radhoštěm dne 13.4.2015 
Zapsala: Jana Matoušková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2 
 
Doporučení kulturní komise: 13.4.2015: 
 
1) Rozvoj kulturní scény je nutné zajistit změnou přístupu. Doporučujeme vypracovat novou koncepci 

kultury včetně zadání pro městské příspěvkové organizace (TKA, SVČ, Knihovna) ve smyslu 
rozvoje kulturní scény. Součástí vzniku koncepce bude pracovní setkání všech subjektů o kulturní 
scéně. V souladu se zadáním pak upravit financování a personální zajištění. Součástí zadání by 
mělo být stanovení politiky ve věci získávání dotací na kulturní programy z mimorozpočtových 
zdrojů (s podporou odboru rozvoje MU). 

2) Možností okamžitého zlepšení kulturní infrastruktury je audit a následně optimalizace využití 
městských budov a prostor různými spolky, komunitami, příspěvkovými organizacemi a občany. 
Doporučujeme radě zadat interní audit (passport využití kapacit) městských (nebo městem 
pronajatých) prostor pro kulturu a optimalizaci jejich využití z ekonomického a organizačního 
hlediska. Cílem by měla být ekonomická dostupnost a efektivní využití prostor pro spolky a 
komunity. (nejedná se pouze o prostory na akce, ale zejména na zkoušení, skladování pomůcek, 
nácviky, apod.). 

3) Rozvoj vlastní kulturní scény je možné dlouhodobě zajistit výchovou nové generace. 
Doporučujeme radě aktivovat školy například v rámci porad ředitelů škol (městské, krajské i 
soukromé) v pořádání aktivit směřujících k dohledání talentů, výchově nové kulturní rožnovské 
generace prostřednictvím studentských aktivit, přehlídek, soutěží, veřejných vystoupení, apod.. 
Zapojit školy, resp. studenty všech věkových katergorií více do programů příspěvkových 
organizací města a navázat na činnosti dle bodu 1) 

4) Koordinace termínů a zaměření akcí ve městě může významně přispět k synergickým efektům, 
možnosti obchodování významných sezon v turismu, zlepšení návštěvnosti a tím ekonomických 
výsledků akcí a celkové zlepšení úrovně nabídky kultury ve městě. Doporučujeme radě stanovit v 
září na rok 2016 a pak vždy v září na každý další rok ústřední celoroční téma, resp. témata. Dále 
doporučujeme radě stanovit ideálně 2 “sezony” v roce (léto, zima), kdy v dostatečném předstihu 
proběhne programová konference (možno v rámci kulturní komise) napříč všemi zúčastněnými. 
Grantový systém bude přednostně podporovat akce v souladu s tématem a sezonami. “Rožnovský 
kalendář” bude přístupný na webu města pro malé organizátory, obyvatele a firmy, které se 
nezúčastní programových konferencí. Dále vznikne roční kalendář významných akcí v tištěné 
podobě pro potřeby TIC, hotelů, organizací v kultuře atd. Dále doporučujeme, aby v průběhu roku 
vycházel v dostatečném nákladu a efektívní distribuci programový titul na měsíční bázi, kde budou 
na jednom místě inzerovány akce ve městě. 

5) Grantový systém v současné podobě nesplňuje některé důležité parametry. Cílem grantů je dle 
přesvědčení komise dlouhodobá podpora přínosných kulturních aktivit a pak zejména stimulace 
vlastní kulturní scény. Doporučujeme radě tyto změny: 

- navýšení grantového rámce v kultuře na částku 2 000 000,-Kč pro rok 2016 (důvodem je nutnost 
významně povzbudit místní kulturní scénu, probudit ji) 
- finance pro příspěvkové organizace (TKA, SVČ, Knihovna) přesunout přímo do jejich rozpočtu 
(příspěvku), grantové programy rozdělit na podporu a) celoroční činnosti, b) jednorázových aktivit, c) 
rychlé granty s možností zřízení speciálního rychlého tematického grantu 
- doplnit pravidla grantů o možnosti nefinanční podpory 
- doplnit pravidla grantů o možnost odůvodněné změny v položkových rozpočtech po přidělení grantu 
na základě žádosti, dle skutečností zjištěných při realizaci aktivity, s tím že nedojde ke změně celkové 
částky 
- doplnit pravidla grantů o možnost sdružit v rámci jedné organizace více drobných akcí do programu v 
jedné žádosti, za účelem omezení administrativní náročností více žádostí 
- stanovit celoroční téma, resp. témata jako jeden z parametrů pro podporu projektů, zároveň stanovit 
koordinaci s rožnovským kalendářem a sezonami jako jeden z hlavních parametrů pro podporu 
projektů 
- určit pracovníka úřadu, který ve věci vypracování a podání žádosti grantů poskytne asistenci 
- upravit termíny tak, aby uzávěrka žádostí byla do konce předcházejícího roku a grantová komise tak 
mohla schválit grantový rámec do únorového zastupitelstva daného roku 
- připravit aktivní propagaci grantových výzev prostřednictvím městského webu, tiskových zpráv, 
mailingu, soukromých médií, plakátovacími plochami, letáky ve schránkách, facebookem, apod., dále 
na školách v rámci stimulace nové kulturní rožnovské generace…vše s dostatečným předstihem, (na 
rok 2016 nejpozději od září 2015) 
 


