
Zápis z jednání kulturní komise ze dne 09.03.2015 
 
 
Přítomni: Ondřej Vykoukal, Marcela Lorencová, Jan Krška, Stanislav Mokrý, Vít Bohumil 
Homolka, Lenka Šimo,  Michal Olšiak, Věra Miklíková, Jana Svobodová, Monika Krátká, 
Veronika Dobrovolná,  Dana Hrstková. 
 
Komisi zahájil předseda Ondřej Vykoukal a seznámil přítomné s programem: 
1. průběh příprav akce Den Žďáru; 
2. oprava výzvy, žádosti  a vyhlášení GP Ediční činnost 2015; 
3. GP Kultura 2015 – rozdělení žádosti hodnotitelům, metodika hodnocení; 
4. různé. 
 
Předseda komise poděkoval paní ředitelce Kultura Žďár p.o. za organizaci veřejného 
projednávání modernizace kina Vysočina. 
 
Ad 1) 
Předseda seznámil členy komise s průběhem příprav Dne Žďáru. Detailním programem 
včetně položkového rozpočtu se bude komise zabývat na svém zasedání v dubnu 2015.  
V současnosti je sestaven rámcový program, v odpoledním bloku na pódiu pěvecký sbor 
Musicu Sarensis nahradí pěvecký sbor Svatopluk. O zapojení do dopoledního bloku má 
zájem několik dětských souborů – pěveckých, tanečních. Výběr provede komise na příštím 
zasedání. Po schválení rozpočtu na akci zastupitelstvem města budou upřesněny případné 
honoráře pro účinkující. 
 
Ad 2) 
Kulturní komise projednala možnost vyhlášení grantového programu Ediční činnost 2015. 
Komise se shodla na vyhlášení tohoto GP. Kulturní komise provedla změny (aktualizaci) 
ve výzvě a žádosti. Výzva i žádost jsou přílohou tohoto zápisu. Tajemnice komise zajistí 
vytvoření „sponzorského vzkazu na projekt“ a jeho umístění na internetové stránky města do 
sekce grantové programy. 
 
Následně bylo hlasováno o následujícím usnesení: 
 
Kulturní komise navrhuje Radě města ke schválení následující usnesení: 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit grantový program 
EDIČNÍ ČINNOST 2015 s objemem finančních prostředků na tento grantový program ve 
výši 60 000 Kč, a to v souladu s přiloženou grantovou výzvou, s platným statutem Fondu 
Města Žďár nad Sázavou a Zásadami pro poskytování podpory z Fondu Města Žďár nad 
Sázavou. 

 
Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0. 
 
USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 
 
Ad 3) 
Tajemnice komise seznámila členy s počtem žádostí v GP Kultura 2015. Členové podepsali 
prohlášení o mlčenlivosti a losem si určili, které žádosti budou posuzovat. 

- jednu žádost budou hodnotit dva členové komise 
- maximální počet přidělených bodů je 50 
- pokud se hodnotitelé rozejdou o více než 10 bodů, žádost hodnotí tajemnice komise 
- úspěšnou se stává taková žádost, která překročí 65% získaných bodů 
- pro výslednou částku bude stanoven základní podíl (20%, 30%, 40%) požadovaného 

příspěvku 
 



Hodnotitelé budou posuzovat žádosti dle tabulky „Kritéria pro hodnocení“. Při této diskuzi se 
jednalo o bodu „Nekomerční charakter akce“ (v tomto bodu se rozděluje celkem 5 bodů 
podle skutečnosti, zda na projektu, na nějž je žádána podpora, se vybírá vstupné či nikoli). 
 
Z diskuse vyplynuly následující návrhy usnesení, o kterých bylo následně hlasováno: 
 
1. Kulturní komise vyškrtává bod „Nekomerční charakter akce“ z kritérií pro hodnocení GP 

Kultura. 
 

Pro 1, Proti 9, Zdržel 1 USNESENÍ NEBYLO SCHVÁLENO. 
 

2. Kulturní komise mění bod „Nekomerční charakter akce“ v kritériích hodnocení GP Kultura 
následovně: vstupné stanoveno – 2 b., dobrovolné vstupné, 3 b., zdarma – 5b. 
 
Pro – 3,  Proti – 7, Zdržel – 1. USNESENÍ NEBYLO SCHVÁLENO. 
 

3. Kulturní komise ponechává bod „Nekomerční charakter akce“ v kritériích hodnocení GP 
Kultura ve stávajícím znění. 

 
Pro 7, Proti – 2, Zdržel – 2. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 
Hodnotitelé předají osobně nebo e-mailem tajemnici komise ohodnocené žádosti do pátku 
13. 3. 2015 do 12.00 hodin. 
 
 
Ad 4) 
Kulturní komisi byla starostou města předložena k vyjádření žádost pana Petra Škarvady, 
Viniční 163, Brno o finanční příspěvek na opětovné vydání knihy MUDr. Bedřicha Drože 
„Dějiny kláštera a Města Žďáru na Moravě“. 
 
Žádost byla posouzena pracovníky Regionálního muzea, kteří nedoporučují nové vydání 
knihy, a to především z toho důvodu, že kniha nedávno vyšla. 
 
V souladu s návrhem komise na vyhlášení GP Ediční činnost je následně hlasována o tomto 
usnesení: 
 
Kulturní komise doporučuje Radě města odkázat pana Petra Škarvadu na podání žádosti o 
finanční podporu v rámci GP Ediční činnost 2015. 
 
Pro – 11, Proti – 0, Zdržel – 0 USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 
 
 
 
 
Zapsala: Hrstková 
Schválil: Vykoukal 


