Zápis z jednání kulturní komise ze dne 02.02.2015
Přítomni: Ondřej Vykoukal, Marcela Lorencová, Jan Krška, Stanislav Mokrý, Vít Bohumil
Homolka, Lenka Šimo, Michal Olšiak, Věra Miklíková, Dana Hrstková.
Omluveni: Jana Svobodová, Monika Krátká, Veronika Dobrovolná, Michal Olšiak.
Host: Zdeněk Navrátil, Josef Klement, Nikola Adlerová.
Komisi zahájil předseda Ondřej Vykoukal a seznámil přítomné s programem:
1. příprava ankety do Žďárského zpravodaje - přejmenování divadla,
2. přehled čerpání příspěvků z grantového programu Kultura 2014,
3. časový harmonogram GP Kultura 2015,
4. příprava akce „Den Žďáru“,
5. různé.
Ad 1)
K tomuto bodu byla na komisi přizvána mediální koordinátora města Nikola Adlerová.
Pracovníci Regionálního muzea komisi předložili životopisy osobností, po kterých by se
mohlo divadlo pojmenovat. Komise uložila p. Adlerové připravit anketu do březnového čísla
zpravodaje společně s vyhodnocením ankety o fasádě divadla. Možné názvy jsou:
1. stávající název – Městské divadlo
2. Divadlo Františka Laciny
3. Divadlo Františka Turinského
Kulturní komise preferuje název Městské divadlo.
Ad 2)
Tajemnice komise seznámila členy s přehledem vyúčtování příspěvků v grantovém
programu Kultura 2014. 22 žadatelů předložilo vyúčtování v souladu se smlouvou, tj.
dodržení účelu, dotace města byla doložena doklady (faktury, paragony, účtenky) i doklady o
úhradě, spoluúčast doložena. Dva žadatelé předložili vyúčtování po termínu.
Členové komise diskutovali možnost přidělení finančních prostředků až po předložení
vyúčtování. Shodli se v názoru, že tento model pro většinu zdejších organizací není možný.
Komise se dohodla, že Smlouva o poskytnutí příspěvku bude obsahovat text: „pokud žadatel
nepředloží vyúčtování do uvedeného termínu, nebude mu poskytnuta dotace v roce
následujícím“.
Dále probíhala diskuze, zda požadovat po žadateli vyúčtování do 1 měsíce po ukončení
akce. Tímto se komise bude zabývat v měsíci září při projednávání úprav grantových
programů na rok 2016.
Tajemnice komise rozešle členům vzor Smlouvy o poskytnutí příspěvku tak, aby členové
komise mohli smlouvu připomínkovat a následně projednat finální znění, které bude
předložena radě města ke schválení.
Ad 3)
9. 3. 2015 v 16.00 – seznámení s metodikou hodnocení, losování žádostí k hodnocení
jednotlivým členům komise;
16. 3. 2015 v 16.00 - projednání návrhu rozdělení finančních příspěvků ke schválení radě
města;
23. 3. 2015 – projednání a příp. schválení příspěvků a vzorového znění smlouvy radou
města;
31.3. 2015 – seznámení žadatelů s výsledky.

Ad 4)
Den Žďáru
Termín: sobota 6. 6. 2015, 10.00 – 22.00 hodin
Program bude probíhat ve 3 blocích:
- dopolední pro děti,
- odpoledne široká veřejnost
- večer prezentace žďárských kapel s překvapením na závěr.
Akce se bude konat na žďárském náměstí a přilehlých prostorách. Podrobnější informace
budou veřejnosti prezentovány v jarních měsících prostřednictvím internetu, tisku, na
plakátovacích plochách, v kabelové televizi.
Panem starostou byla navržena koordinační schůzka všech zainteresovaných
subjektů na začátek dubna.
Ad 5)
Pan starosta informoval komisi o dotazech občanů, zda bude letos vyhlášen grantový
program Ediční činnost. GP Ediční činnost se vyhlašoval jednou za dva roky a byl určen na
publikační a propagační činnost, vydávání CD, DVD aj.
Komise se tímto bude zabývat na svém zasedání v březnu. Grantový fond města disponuje
částkou 67 tis. Kč.
Příští jednání komise se bude konat v pondělí 9. března 2015 v 16.00 hodin v zasedací
místnosti „v krčku“.
Na programu bude seznámení s metodikou hodnocení grantového programu Kultura
2015, rozdělení žádostí jednotlivých hodnotitelům, projednání možného vyhlášení GP
Ediční činnost 2015 a informace o průběhu příprav Dne Žďáru.

Zapsala: Hrstková
Schválil: Mgr. Vykoukal

