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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 8,00 hod. 

 

Stanovení klíčových aktivit v oblasti kultury pro rozpočet roku 2016 

- každá komise rady města má v termínu do 19.8. úkol stanovit klíčové aktivity, které navrhuje zařadit do 

rozpočtu města na rok 2016. V září budou tyto návrhy projednány ve strategické komisi města, která poté 

vybrané návrhy doporučí k projednání v zastupitelstvu města a následnému schválení k financování z rozpočtu 

města v roce 2016 

- v naší oblasti budeme vycházet ze tří diskutovaných okruhů: 

1) Změny v grantových schématech města 

2) Výlepové plochy, bannery, navigační systém a další 

3) Kalendář akcí a koordinace termínů 

- jako další témata téma se nabízí diskutovaný audit prostor pro kulturu, to je ale zřejmě dlouhodobější úkol, dále 

pak roční téma zastřešující akce, jubilejní data, ceny města, KAM, VKC a další 

- úkol pro všechny – připravit vlastní návrhy s tím, že budou zasílány předsedovi KK a případně 

diskutovány na červencovém jednání KK 
 

Cena města 

- v zaslaných materiálech, které již byly projednány radou města, chybí oceňování v jednotlivých dílčích 

oblastech. Je k diskusi, zda tyto oblasti v materiálech Cena města zmiňovat a cenu takto diferencovat 

- chybí zde také „administrátor“ ceny. Dříve organizační zajištění vykonávala kancelář starosty  

- v letošním roce budou materiály k Ceně města precizovány, je vhodné zadat také vytvoření samotné ceny s tím, 

že od roku 2016 by došlo k samotnému vyhlašování 

- kromě Ceny města zůstanou dílčí ocenění v jednotlivých oblastech (například sportovec a pedagog roku, 

květinová výzdoba a další) 

Návrh usnesení: 

Kulturní komise doporučuje dokumenty k Ceně města předložit a projednat na zasedání zastupitelstva 
města s tím, že informace bude projednána také v radě města 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: 7-0-2 
 
Setkání pracovníků v oblasti kultury  
- setkání se uskuteční v pondělí 15.6. od 16,00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ 
- program setkání bude rozdělen do bloků: představení vedení města, představení kulturní komise, 
představení redakční rady Spektra Rožnova, postupné představení účastníků setkání a Moderovaná 
volná diskuse na téma: SPOLUPRÁCE, ROZVOJ… 
- nutno zajistit prezenční listinu s kontakty (mobil, e-mail) 
- důležité téma k projednání budou granty města a společný kalendář akcí 
 

Různé 

- kulturní komise doporučuje rozšířit počet členů KK o dva – zástupce Valašského muzea v přírodě a Základní 

umělecké školy 

 

Jednání KK skončilo v 9,40 hod. 

 

 

Další zasedání kulturní komise města Rožnov p.R. se uskuteční 24.7.2015 od 10,00 hodin v malé zasedací 

místnosti MěÚ. 

 

 

 

V Rožnově p.R., zapsal : Tomáš Gross, 8.6.2015  


