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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. 

 

J. Motýl 

- informace o zasedání koalice 

- projednání grantových žádostí již proběhlo, KK se musí vrátit k obsahu grantových programů 

- z minulého zasedání KK zůstává 14 bodů, část z nich bude postupně probrána 

 
1) Audit kulturní scény 

- chybí klubový stage a galerie 

- je dobré zmapovat prostory a hudební, divadelní a další skupiny a jejich činnost = pasport městských prostor 

- je nutno aktualizovat strategický plán v oblasti kultury 

- na KK budou předneseny výstupy z pracovní skupiny kulturního domu 

- realizovat budeme workshop s touto tématikou 

- základním problémem je chybějící infrastruktura pro kulturní akce a zázemí pro nácvik spolků včetně místa pro 

jejich následnou prezentaci 

- je nutno zapojit do řešení také školy, protože i zde fungují kulturní spolky 

 

- chybí vlastní činnost TKA, není zde dramaturgie ani dramaturg 

- důležité je postavení Střediska volného času 

- řadu akcí místo TKA řeší městská knihovna 

 

 

2) Koordinace termínů 

- chybí synergie mezi pořadateli a také agregátor kultury 

- otázkou je pokračování vydávání KAMu, řešením může být google calendar 

- trvat budeme na tématech vyhlašovaných pro jednotlivé roky, tematický impuls ale musí častější než 1x ročně. 

Minimálně členit na letní a  zimní sezonu, tedy témata 2-3x ročně 

- je nutno koordinaci akcí vzhledem k jednotlivým pořadatelům 

 

 

3) Granty 

- proběhlo zasedání kulturní grantové komise (viz. zápis z tohoto zasedání) 

- k diskusi je zda zůstat u celoročních grantů nebo mít i průběžné  

- část prostředků z grantů by měla jít do přímého rozpočtu města  

- otázkou je také stanovení víceletých grantů 

 

Závěr: 

 

Jednání KK skončilo ve 14,00 hod. 

 

Další zasedání kulturní komise města Rožnov p.R. se uskuteční XXX od 10,00 hodin v malé zasedací 

místnosti MěÚ. 

 
V Rožnově p.R.  

 

Zapsal :  


