
Zápis z jednání kulturní komise ze dne 15. 3. 2012 
 
Přítomni: Jana Svobodová,  MUDr. Radek Černý,  František Cihlář,  Ing. Stanislav  Mokrý,  
Jakub Pustina,  Dana Hrstková. 
 
Omluveni: - Stanislava Kudrnová, Stanislav Růžička, Vladimír Slovák, Mgr. Roman 
Štěpánek,  
 
Program: návrh Kulturní komise na rozdělení finančních  příspěvků z grantového programu 
KULTURA 2012. 
 
Jednání komise zahájila předsedkyně Jana Svobodová, poté probíhalo jednání dle 
programu. 
Členové komise obdrželi zpracovanou tabulku, v níž byly uvedeny  požadované výše 
příspěvků jednotlivých žadatelů, bodové hodnocení od hodnotitelů a přepočtený příspěvek 
(procentuální  podíl),   jak bylo dohodnuto na předchozím zasedání komise.  
V úvodu jednání tajemnice komise seznámila členy s výsledky bodového hodnocení. Ve 
čtyřech projektech byl mezi hodnotiteli bodový rozdíl více než 10 bodů, proto tyto projekty 
hodnotila též tajemnice komise. Po proběhlé diskuzi se členové dohodli, aby se do bodového 
průměru sporných žádostí posoudily výsledky těch hodnotitelů, kteří měli mezi sebou bližší 
bodové hodnocení. 
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Schváleno 
 
Dva projekty (Mgr. Marcela Černá, Havlíčkův Brod – taneční kurzy a MgA. Jana Mifková -
činnost divadelního souboru EFRENATA) nedosáhly 65 % hodnocení získaných bodů, a tak 
podle určených pravidel byl finanční příspěvek navržen ve výši O. 
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Schváleno 
 
Následným krokem bylo rozdělení žádostí do kategorií: 

1. performing – hudba, tanec, divadlo,  happening, výstava, vzdělávací pořady, 
2. film, 
3. výtvarné umění,  
4. literární akce, 
5. kulturní dědictví – městské slavnosti a výročí 

 
V určených kategoriích se každá žádost posuzovala samostatně. Jednotliví hodnotitelé pak 
s hodnocenou žádostí detailně seznámili ostatní členy komise a odůvodnili tak i své bodové 
hodnocení.  Poté na základě diskuze členů se základní podíl většiny žádostí  navýšil.  
 
Kulturní komise se hodnocením žádostí v grantovém programu KULTURA 2012 zabývala 
velmi zodpovědně, proto  doporučuje radě města schválit návrh komise. 
 
Zapsala: Hrstková 
Schválila: Svobodová 
 
 
 
Příští jednání Kulturní komise se bude konat v pondělí 16. dubna 2012 v 16.00 hodin 
v zasedací místnosti rady města.  
 


