6.7. Rozpočtové opatření č. 4/14
Přednášející: Ing. Martin Hrnčárek
V předloženém rozpočtovém opatření je na straně příjmů zapojena investiční dotace na akci Energetické
úspory v kině PANORAMA R. p. R. v předpokládané výši 2 600 000 Kč.
Celková investice (rozpočet) by si vyžádala 3.278.638 Kč.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je financován zapojením části zůstatku BÚ předchozího roku.

Diskuse:
Ing. Marcin - doplňuje, že zasedala odborná pracovní skupina, která dostala za úkol zpracovat
studii kulturního vyžití ve městě. Nyní se musíme rozhodnout, zda přijat dotaci na zateplení Kina
či ne.
Odborná skupina:
• navštívila multifunkční kulturní centrum v obci Zašová, s cílem seznámení se s provozem a
využitím tohoto typu kulturního zařízení
• zhodnotila stávající Koncepci kultury města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2009 -2019
• zhodnotila každoročně předkládané a kontrolované provozní náklady městské infrastruktury
využívané pro pořádání kulturních akcí,
Dále odborná skupina doporučuje:
• v současné době pozastavení (odmítnutí) schválené dotace na „energetické úspory
budovy kina Panorama“ z prostředků Operačního programu životní prostředí a prostředků
SFŽP ČR.
• za stávající situace kulturní infrastruktury ve městě, rozšíření spolupráce s Valašským
muzeem v přírodě, zejména pak v oblastech divadelní scény a dále ověření možnosti promítání
letního i krytého kina v prostorách Valašského muzea v přírodě.
Tento krok je žádoucí zejména s ohledem na využití jedinečné atrakce nacházející se na území
města a s cílem zvýšení propagace a zájmu o kulturní pořady i ze strany turistů.
• ověření možnosti vybudování a zejména financování multifunkčního kulturního centra
a dále možných aktérů podílejících se na projektu (Valašské muzeum v přírodě, soukromé
subjekty, apod.) a teprve až po ověření těchto možností, případnou úpravu, popř. dopracování
stávajících projektů na vznik tohoto centra.
• zvážení existence provozu kina Panorama a další využití, příp. prodej či demolici budovy,
která se momentálně nachází ve velmi špatném technickém stavu.
RNDr. Mikušek - k této záležitosti byla vedena rozsáhlá diskuse, město kultuře dluží. Nyní
musíme učinit závažné rozhodnutí, zda dotaci odmítnout či přijat.
Ing. Brož - FV nedoporučuje přijat rozpočtová opatření, jak je předloženo. Je zde absence
základního rozhodnutí. Situace není diskutována, ve zprávě jsou námitky, se kterými se bude
pracovat. Učiňme základní rozhodnutí v budoucnu.
p. Blinková - proběhla jednání se soukromým subjektem - majitelem objektu Loana. Objekt
bude sloužit komerčním účelům, ale mohl by být využíván i ke kulturním účelům. Prověřujeme
podmínky. Přijetím dotace generujeme další nemalé náklady na rekonstrukci budovy kina.
Možnost zateplení kina neřeší absenci multifunkčního kulturního zařízení jako celku.
Město v minulosti investovalo do sportu, kulturní oblast zaostávala. Kulturní centrum
v Zašové je dominantní budovou obce, ale provoz je velmi nákladný. My se na záměr musíme
lépe připravit, ale neví, kde hledat finance. Obává se, že město by finance muselo vydat ze
svého, dotační tituly pro toto zařízení nejsou.
Mgr. Rousová - odborná skupina uvedla ve zprávě rozumné důvody, proč dotaci na zateplení
budovy kina zamítnout. Situace se ale musí řešit. Kvituje především spolupráci s VMP. Zde jsou
možnosti a stačí je jen využít. Jde o ideální řešení. S kinem je třeba udělat konečné rozhodnutí.
Je spokojená s prací odborné skupiny.
PhDr. Drápala - kulturní komise se s návrhem odborné skupiny ztotožňuje. Využití objektů
a prostor ve VMP jistě vítají, ale to neřeší to, co město potřebuje. A tím je víceúčelový
kulturní sál. Město se musí zodpovědně přiznat, že z hlediska priorit byla kultura

v poslední době velmi zanedbávána. Jde také o politickou odvahu, nikoli však o
populismus. Město potřebuje kulturní stánek. Je přesvědčen, že takový by šel vybudovat i za
částku cca 60 mil. Kč nikoli megalomanský projekt za 200 či 300 mil.
p. Jelínek P. - jakékoli řešení kina, které bude jen kinem je moc nákladné. Je třeba si říci, kolik
je město ochotno do kultury investovat, vzhledem k dluhu města. Odborná skupina navrhla
řešení. Ale co dál! Blíží se volby a je třeba zachovat tým lidí, kteří se budou zabývat koncepčním
řešením této situace.
RNDr. Mikušek - existence a pokračování v práci odborné skupiny bude nutností.
Ing. Brož - město má úvěrové zatížení ve výši 97 mil.Kč. Úvěr je naštěstí nastaven tak, že
město nezatěžuje. Pokud neklesne pod 50 mil. město si žádný další úvěr brát nemůže.
RNDr. Mikušek - město má nastavené vynikající podmínky na úvěr. Hospodaření města může
vytvořit kladné saldo jako v loňském roce. Otázkou je, zda vytvoříme finanční rezervu, a nebo
toto použít na splátku úvěru.
p. Koňaříková - pokud se může využívat Janíkova stodola, ukončeme spolupráci se
Společenským domem, kde platíme nájem sálu.
p. Blinková - s VMP jsme vedli jednání, co Janíkova stodola umožňuje. Muselo by se investovat
do promítacího plátna a dalším problémem je vytápění, což jsou vysoké náklady. Požádali jsme
muzeum, aby nachystali výhled finanční náročnosti, kdyby Janíkova stodola byla temperována
celoročně a tak by mohla být celoročně využívána. Zvažujeme různé alternativy, jednání
probíhají.
p. Vičarová - žádá o předání slova p. Jakubíkovi.
p. Jakubík - co se týče promítání v Janíkově stodole, není to tak jednoduché. Muselo by být
menší promítací plátno, také zvukový prostor není ideální, problémů bude asi víc. Jde také o to,
za jakou cenu ustoupíme z kvality promítání.
p. Blinková - jsme si vědomi technických problémů a hledáme řešení, jak by to šlo.
p. Jakubík - neměli bychom v Janíkově stodole vidět spásu. Dokáže si to představit, jako
řešení na dobu přechodnou. Co se týče technických záležitostí, problémů bude opravdu více.
RNDr. Mikušek - Janíkova stodola není plnohodnotným řešením kina, nechceme kino
zlikvidovat už nyní.
p. Vičarová - Janíkova stodola je náhradním řešením, v zimním období bude problém. Snaží se
myslet pragmaticky, ale současně má vizi, že se podaří ve spolupráci s týmem úředníků a
napříč politickým spektrem zajistit finance mimo rozpočet. Taková investice tu dlouho
nebyla a dlouho nebude. Dále upozorňuje na dopis za výstavbu nového kulturního
centra, kterou již podepsalo 2078 občanů města.
PhDr. Drápala - je potřeba multifunkčního sálu. Je třeba vědět, do jaké finanční hranice je
město ochotno přistoupit - to je důležitá vize do budoucna.
p. Vičarová - kompromisem je kulturní stánek pro cca 350 osob náklady cca 150 mil. Kč.
p. Blinková - řešením by spíše byla spolupráce se soukromým investorem, a nebo na kulturní
centrum našetřit.
p. Žárský - vedoucí kulturního centra ve Frenštátě p.R. - město by si adekvátní kulturní
stánek zasloužilo, je zde bohatý kulturní program. Aby se však pořádání kulturních akcí
rentovalo, je třeba počítat se sálem pro 500 osob.
Usnesení č. :
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2014 v rozsahu 2.930 tis. Kč na straně
příjmů i výdajů dle důvodové zprávy.
Hlasování o usnesení č. :
Pro:
3
Proti:
Usnesení nebylo přijato
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