
Zápis z jednání kulturní komise ze dne 7. 3. 2012 
 
Přítomni: Jana Svobodová,  MUDr. Radek Černý,  Stanislav Růžička,  Vladimír Slovák,  
Mgr. Roman Štěpánek, Stanislava Kudrnová, František Cihlář,  Dana Hrstková. 
 
Omluveni: - Ing. Stanislav  Mokrý,  Jakub Pustina 
 
Program:  

1. rozdělení žádostí o finanční příspěvek z grantového programu KULTURA 2012  mezi 
hodnotitele. 

 
Jednání komise zahájila předsedkyně Jana Svobodová, poté probíhalo jednání dle 
programu. 
 
Tajemnice komise seznámila členy se základními informacemi v grantovém programu 
KULTURA 2012.  Ke dni 28.2.2012 obdržel odbor školství, kultury a sportu obdržel 24 
žádostí, z toho jedna žádost byla vyřazena pro administrativní nesoulad. Žadatel – Mgr. Jan 
Kuča, Žďár nad Sázavou nedodal k žádosti povinné přílohy.  
Následně si členové komise vylosovali každý 5 žádostí. Termín pro odevzdání 
vyhodnocených žádostí  tajemnici komise k závěrečnému zpracování byl stanoven na 
pondělí 12. 3. 2012. 
Mgr. Štěpánek stručně okomentoval způsob hodnocení.  V roce 2011 komise schválila 
kritéria pro hodnocení: 

- jednu žádost budou posuzovat vždy dva hodnotitelé, 
- maximální počet udělení bodů je 50, 
- pokud se hodnotitelé budou rozcházet o více než 10 bodů, schválila komise dalšího 

hodnotitele – tajemnici komise, 
- výsledné body jedné žádosti budou zprůměrovány, 
- úspěšným žadatelem o grant se stává takový projekt, který překročil 65 %  získaných 

bodů, 
- stanoven byl základní podíl (20 %, 30 %, 40 %) požadovaného příspěvku.  

 
 
 
 
 
Zapsala: Hrstková 
Schválila: Svobodová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabulka hodnocení 
 

Hodnotící ukazatel 
Maximální 
možný počet 
bodů 

Udělený 
počet bodů 

Zhodnocení obsahu projektu1 
 Projekt je v souladu se Strategickým plánem rozvoje 

města  

 Schopnost akce/aktivity přilákat návštěvníky v rámci 
města, regionu, ČR  (jedinečnost akce/aktivity, její význam 
v regionálním měřítku) 

 Přidaná hodnota projektu 

 Projekt navazuje na předcházející kulturní projekty/je 
trvale udržitelný  

 Projekt nediskriminuje žádnou ze skupin obyvatelstva, je 
udržitelný z hlediska potřeb životního prostředí  

20b 15 

Zhodnocení monitorovacích/měřitelných kritérií ve vztahu 
k rozpočtovaným nákladům a požadované částce2 

 Počet aktivních účastníků (členů souboru, účinkujících) / 
Počet akcí  

 Počet pasivních účastníků (návštěvníci/diváci /kapacita 
místa konání)  

5b 3 

Zhodnocení hospodárnosti a efektivnosti rozpočtu projektu: 
1. Rozpočet musí být provázán s aktivitami projektu a musí 

být efektivní, hospodárný vzhledem k cílům a 
výsledkům a výstupům projektu. 

2. Rozpočet musí zahrnovat pouze způsobilé výdaje 
nezbytné pro realizaci projektu. 

3. Výdaje zahrnuté v rozpočtu musí být v místě a čase 
obvyklé. 

5b  

Zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a odbornost žadatele 
projekt realizovat 3 

5b  

Popis zajištění povinné publicity projektu/propagace města4 5b  
Zajištění projektu po organizační stránce5 5b  
Nekomerční charakter akce 5b  
Celkem bodů 50b  

                                                 
1 Hodnotitel se zaměří zejména na soulad se Strategickým plánem rozvoje města, zhodnotí popis akce, 
předpokládaný rozsah, a obecně se zaměří na zhodnocení přínosnosti projektu pro rozvoj kultury ve Žďáru nad 
Sázavou. Z hlediska návaznosti/udržitelnosti se hodnotitel zaměří na kvalitu akce z hlediska možnosti 
opakování, možnosti obměny obsahové náplně apod. Z hlediska potřeb životního prostředí pak bude zejména 
hodnocena zajištění co nejnižšího možného dopadu na životní prostředí. 
2 Budou hodnoceny zejména subjektivní náklady na jednoho aktivního či pasivního návštěvníka akce, schopnost 
žadatele odhadnout počet návštěvníků a tomuto přizpůsobit nároky na organizační a prostorové zajištění akce. 
Nebude hodnocen absolutní počet návštěvníků bez ohledu na další ukazatele! 
3 Bude hodnocena zkušenost žadatele s pořádáním obdobných akcí, historie žadatele v oblasti kulturní činnosti 
apod. 
4 Bude hodnocen popis způsobu zajištění povinné publicity projektu/propagace města. 
5 Hodnotitel se zaměří na popis organizačního zajištění projektu – tedy posoudí schopnost žadatele organizačně 
naplánovat zajištění akce zejména z pohledu možného organizačního nezdaru akce. 
 
 



Komentář hodnotitele k udělenému počtu bodů  

 

Souhrnné stanovisko k projektu (nehodící se škrtněte): 

DOPORUČENO 
DOPORUČENO s 

výhradou 
NEDOPORUČENO! 

Jméno hodnotitele a podpis:   

 


