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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 10,10 hod. 

 

Priority v oblasti činnosti příspěvkových organizací města a celkové kulturní oblasti 
J. Motýl 

- 12 navrhovaných bodů bylo zasláno e-mailem 

 

- v rámci diskuse otázka, jestli kulturní komise metodicky postupuje správně 

- bodům se nikdo do hloubky nevěnoval a my bychom vytvořili pevné zadání pro tvorbu činnosti a projektů 

příspěvkových organizací 

- lepší postup – přísp. organizace by měly podat svou představu o své činnosti radě města a kulturní komise se 

jako poradní orgán bude vyjadřovat 

- 12 navrhovaných bodů je souborem postřehů, nejedná se o komplexně zpracovaný materiál 

 
J. Petružela 

 – důležitý je obsah, metodiku můžeme vymýšlet, obecný rámec také, ale skutečné vytváření bodů je na 

konkrétních organizacích 

D. Drápala 

– otázka je, zda při vytvoření strategie jednotlivými organizacemi by nebyl vhodný audit této strategie 

Jde také o „inventuru“ plnění strategie v časovém cyklu například šesti let. Půjdeme zpětně za období posledních 

sedmi let 

I.Kitzbergerová 

– body a jejich stručnost mi nevadí, je to o prioritách města, z toho může vyplynout revize, nevnímám je jako 

úkolování organizací, rada to po nás chtěla, měli bychom jim to postoupit 

 

Diskuse o případném auditu k obsahové náplni činnosti kulturních organizací 

J. Kučera 

– předpokládáme pětiletou obhajobu činnosti u příspěvkových organizací podobně jako u školských zařízení a 

podobně to budeme nastavovat u městských komerčních organizací 

 

Závěr: 

Kulturní komise doporučuje vyčkat na prezentace na jednání rady města s tím, že po těchto prezentacích k nim 

kulturní komise ex post poskytne vyjádření 

Prezentace příspěvkových organizací na společné jednání RM a KK 

Hlasování o návrhu: 

7 pro, 2 se zdrželi, 0 proti 

 

Roční téma 

J. Motýl 

 - představení dosud navržených ročních témat 

 

Bečva, řeka Rožnova -  

Rožnov všemi smysly 

Osobnosti Rožnova 

Nový talent Rožnova 

Mapy ráje Rožnova  

Náš Rožnov – historie a současnost 

Rožnov je náš domov 

Žijeme rádi v Rožnově  

Naše město, náš domov 

Rožnov kdysi a dnes 

Rožnov – město pro všechny generace / Rožnov, město pro nás všechny 

Překrásný kout Valašska 



 

 

Po diskusi k jednotlivým návrhům bylo navrženo jako nosné téma pro rok 2016 Mapy ráje Rožnova  

 

Hlasování o návrhu: 

9 pro, 0 se zdrželo, 0 proti 

 

Strategická komise a projekty, které zde za oblast kultury budou prezentovány 

J.Motýl 

- informace o dříve diskutovaných návrzích 

- jedním ze základních bodů by měl být eventový kalendář 

T. Gross 

– diskuse o finančním objemu strategických věcí. Nedoporučuje zařazovat věci za desítky či stovky tisíc 

J.Kučera  

– budeme se bavit o klíčových investicích, ostatní věci si dají odbory MěÚ nebo organizace města do svého 

rozpočtu 

– je potřeba klást velký důraz na kulturní infrastrukturu, neřešíme VKC nebo knihovnu či galerii. Kulturu je 

nutno jednotně podpořit, dlouhodobě je investičně dlouhodobě podhodnocená a to frustrujícím způsobem. A toto 

musí na strategické komisi zaznít. 

 

Závěr: 

Kulturní komise doporučuje do strategické komise urgentní investiční řešení chybějící kulturní infrastruktury ve 

městě v rozsahu: 

Dobudování kulturní infrastruktury – VKC – strategická investice  

Dobudování kulturní infrastruktury knihovna – samozřejmý záměr 

Galerijní a další výstavní prostory města  

Hlasování o návrhu: 

9 pro, 0 se zdrželo, 0 proti 

Kulturní komise dále doporučuje Zvýšení grantového rámce v oblasti kultury na 2 miliony korun 

Hlasování o návrhu: 

9 pro, 0 se zdrželo, 0 proti 

 

Destinační management 

J. Motýl 

- informace o obdržených podkladech, vyhlášeném výběrovém řízení, organizační struktuře 

J. Kučera 

– představení záměrů destinačního managementu 

 

Diskuse k záměru a obsahu činnosti destinačního managementu ve vztahu ke kultuře 

 

Závěr: 

Kulturní komise nepřijímá žádné závazné usnesení a doporučení. Kulturní komise hovoří o potřebě  koordinace, 

ale také o udržení vlastního kulturního prostředí. Není žádoucí vytvářet mainstreamové a komerční akce. Je 

potřeba klást důraz na akce, které jsou originální a inovativní. To by měly činit již zřízené organizace 

 

Granty a protislužby příjemců prostředků 

- diskuse k rozsahu protislužeb formou vystoupení, dodání CD, knih a další 

- tento způsob není objektivní a rovný ke všem subjektům, které z grantového systému v oblasti kultury čerpají 

podporu 

- je potřeba to řešit bonusem – zaplatit konkrétní vystoupení 

- kulturní komise doporučuje odboru školství řešit tuto záležitost 

 

Jednání KK skončilo ve 13,15 hod. 

 

Další zasedání kulturní komise města Rožnov p.R. se uskuteční 28.8.2015 od 10,00 hodin ve velké zasedací 

místnosti MěÚ (společné jednání s radou města) a následně samostatná jednání KK v malé zasedací 

místnosti. 

 

 V Rožnově p.R., zapsal : Tomáš Gross, 25.8.2015  


