
Zápis z jednání kulturní komise ze dne 23. 9. 2013 
 
Přítomni: Jana Svobodová, Stanislava Kudrnová, MUDr. Radek Černý, Jakub Pustina,  
                 Ing. Stanislav Mokrý, Luděk Maděryč, Vladimír Slovák, Bc. Ladislav Bárta,  
                 Dana Hrstková. 
Omluveni: Stanislav Růžička, Mgr. Roman Štěpánek. 
 
Program:  

1. Grantový program Kultura 2014 
2. Návrh kulturních akcí do rozpočtu 2014 
3. Radniční noviny – informace 
4. Různé 

 
Komisi zahájila předsedkyně Jana Svobodová, poté probíhalo jednání dle programu. 
 
Ad 1) 
Výzva GP Kultura 2014 zůstane beze změn s výjimkou bodu 9 – Tabulka hodnotících kritérií. 
U jednotlivých položek budou pozměněny body v souladu s projednáním kritérií pro 
hodnocení. Následně se komise zabývala tabulkou Kritéria pro hodnocení, podle které 
členové žádosti o grant hodnotí.  
– Nově bude do kritérií zařazen hodnotící ukazatel Dodržení rozpočtu z minulého roku,    
     rozpětí 0 – 10 bodů. 
     V současné době, při kontrole vyúčtování 2013, se musí vycházet pouze ze smlouvy, jaké     
     má žadatel vůči městu povinnosti. Dnes je definován účel smlouvy v obecné rovině (např.  
     propagace, nájem, honoráře), bez konkrétní finanční výše, a kontroluje se pouze finanční  
     spoluúčast. Pokud žadatel finanční spoluúčast splní, dodržel podmínky a nelze ho  
     postihnout za to, že se všechny položky neshodují s výší požadavku uvedených v žádosti.     
     Žadatel má velkou volnost použití příspěvku. 
     V příštím roce je možné dát do smlouvy náklady, které jsou podporovány (uznatelné) a  
     v jaké výši.  
     Vyúčtování letošních žádostí musí být odevzdáno do konce roku 2013. Následně  
     předsedkyně s tajemnicí komise vyhodnotí žádosti a předloží komisi, jak se finančně liší  
     jednotlivé položky v žádosti a ve vyúčtování, což prokáže, zda žádost byla dobře  
     promyšlena a připravena. 
     Bylo dohodnuto, že žadatel, který pořádá akci poprvé, obdrží 10 bodů – cílem vyhlášení  
     grantů je kulturu podpořit. 
– Dále byl diskutován postup, zda zachovat minimální částku dle procentního podílu, nebo ji 

zrušit a stanovit maximálně možný počet dosažených 50 bodů stanovit jako 100 %. 
– Ukazatel Projekt navazuje na předcházející kulturní projekty – body hodnocení budou 

přiděleny takto: akce nová – 3 roky  2 body 
                              akce 4 – 5 let  3 body 
                              akce 6 a více  5 bodů  
Pan místostarosta Bárta apeloval na členy kulturní komise účastnit se kulturních akcí, aby 
jako hodnotitelé měli přehled o návštěvnosti a zájmu. Ne ze všech akcí je vždy tisková 
zpráva, zpětná vazba je velmi důležitá. 
 
Ad 2) 
Komise obdržela návrh vybraných kulturních akcí do rozpočtu 2014 v kapitole Kultura.  
Kulturní komise bere seznam akcí na vědomí. 
Kulturní komise doporučuje radě města navýšit finanční částku na Mezinárodní 
pěveckou soutěž v operním zpěvu na 100 tis. Kč, neboť jde o ojedinělou akci, která 
propaguje město Žďár nad Sázavou v 35 zemích světa. 
Pro: 5, proti 0, zdržel 2 – schváleno 
 
 



Ad 3) 
Rada města schválila společnosti Parola Jihlava používat znak města Žďáru nad Sázavou 
v Novinách žďárské radnice do 31.3.2014. Po podpisu nového tiskového zákona budou mít 
obce povinnost vydávat vlastní noviny. Předsedkyně Jana Svobodová komisi seznámila 
s modelem Žamberských listů. Do příštího jednání komise je třeba pracovat na koncepci a 
pravidlech vydávání novin. Zajistí: Svobodová, Hrstková 
Členové se shodli na závěru, že je třeba určit požadavky a pravidla od vedení města, pak dát 
limity jak časové, tak finanční.  
 
Ad 4) 
Ing. Mokrý nabídl, že v rámci studentské bakalářské práce by mohl zajistit dotazníkové 
šetření na zadané téma, např. co lidé od novin očekávají, co by v nich nemělo chybět atd.?  
 
 
Příští jednání kulturní komise se bude konat v pondělí 21. října 2013 v zasedací 
místnosti rady města. 
 
 
 
Zapsala: Hrstková 
 
Schválila: Svobodová 

 

 


