
Zápis z jednání kulturní komise ze dne 6. 2. 2012 
 
Přítomni: Jana Svobodová, Ing. Stanislav  Mokrý, MUDr. Radek Černý,  Stanislav Růžička,  
Vladimír Slovák, Mgr. Roman Štěpánek,  Jakub Pustina, Stanislava Kudrnová, František 
Cihlář, Bc. Ladislav Bárta,  Dana Hrstková. 
 
Omluveni: - 
 

Program:  
1. plán činnosti na rok 2012,  
2. schválení časového harmonogramu pro vyhodnocení GP Kultura 2012 včetně kritérií 

pro hodnocení, 
3. ostatní. 

 
Jednání komise zahájila předsedkyně Jana Svobodová, poté probíhalo jednání dle programu. 
 
Bod 1) 
Komise se zabývala návrhem Plánu činnosti na rok 2012. Základní návrh členové komise 
doplnili a je přílohou zápisu. 
 
Bod 2) 
Členové komise schválili časový harmonogram vyhodnocení žádostí v grantovém programu 
Kultura 2012. 
St 29.2.2012 Ukončení přijímaní žádostí. 
Út 6.3.2012 Garant programu posoudí administrativní správnost. 
St 7.3.2012 v 16.00 
zasedací míst. „Krček“ 

Zasedání kulturní komise, seznámení se s formálními náležitostmi, 
rozdělení žádostí mezi hodnotitele. 

Čt 8.3. – 14.3.2012 Hodnocení žádostí. 
Čt 15. 3. 2012 v 16.00 
zasedací  míst. RM 

Zasedání komise. 

Út 20.3.2012 Do 10.00 hod odevzdání úplného  materiálu pro jednání RM. 
Po 26.3.2012 Zasedání RM – vyhodnocení GP KULTURA 2012. 
Út 27.-30.3.2012 Písemné seznámení uchazečů s výsledky rozdělení finanční 

podpory. 
 
Bod 3) 
Předsedkyně Jana Svobodová seznámila členy komise s nabídkou pana Olšiaka,  zhotovit 
plastiku u studánky na Klafaru. 
Bc. Bárta – město obdrželo písemný návrh pouze z Klubu výtvarných umělců Horácka. 
Jednalo by se o plastiku , zapadající do kontextu krajiny. Snahou je zapojit místní umělce do 
projektu. 
 
Bc. Bárta informoval komisi o projednávání radničních novin na kontrolním výboru.  
Kontrolní výbor přezkoumal smlouvu s firmou Parola Jihlava. Dle smlouvy není problém 
ukončit spolupráci, ale logo Noviny žďárské radnice je v majetku firmy Parola. Pan Klukan, 
šéfredaktor novin se pozastavil nad nespokojeností ze strany města Žďár nad Sázavou, neboť 
se k němu do této doby žádné připomínky nedostaly, smlouvu plní, nyní mají noviny 10-11 
stran, zbytek stran je určeno pro reklamu. Parola se nebrání navýšení stran nebo ustanovení 
redakční rady. 
Pan Cihlář navrhuje doplnit do smlouvy termín roznášky novin. 



Mgr. Štěpánek, MUDr. Černý, p. Růžička  – pokud bude chtít město změnit noviny, nebude to 
za stávající finance. Pokud se město shodne na objemu peněz a změně zhotovitele 
informačních služeb, zadá si několik základních parametrů a vyhlásí  poptávkové řízení. 
 
Pan Růžička pozval členy kulturní komise na besedu Putování za Santinim, 7.2.2012. 
 
 
Příští komise se bude konat ve středu 7. března 2012 v 16.00 hodin v zasedací místnosti 
„v krčku“. 
Program: GP KULTURA 2012 – rozdělení žádostí 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Hrstková 
Schválila: Svobodová 
 
 
 
 
 


