
Zápis z jednání kulturní komise ze dne 16. 03. 2015 
 
 
Přítomni: Ondřej Vykoukal, Stanislav Mokrý, Vít Bohumil Homolka, Lenka Šimo, Michal 
Olšiak, Věra Miklíková, Jana Svobodová, Monika Krátká, Veronika Dobrovolná, Dana 
Hrstková. 
 
Omluveni: Marcela Lorencová, Jan Krška. 
 
Jednání komise zahájil předseda Ondřej Vykoukal a seznámil přítomné s programem: 
1. Den Žďáru – skladba dopoledního programu, 
2. úprava výzvy Ediční činnost 2015 a veřejnoprávní smlouvy, 
3. vyhodnocení GP Kultura 2015, 
4. různé. 

 
Ad 1) 
V rámci akce Den Žďáru kulturní komise sestavila dopolední program z těchto účinkujících: 
1.  Cvrčci + dva pěvecké sbory ze ZŠ Komenského 2  15 min 
2. ACTIVE – SVČ (taneční vystoupení z kroužků)  30 min 
3.  Folklorní soubory (Bystřinka, Rozmarýnek, Kamínek) 30 min 
4. TJ Žďár, oddíl moderní gymnastiky    15 min 
5. PS Žďáráček + kapely ze ZUŠ F. Drdly   45 min 
 
Tajemnice komise osloví účinkující ohledně potvrzení jejich účasti. 
 
Ad 2) 
Dne 5. 2. 2015 nabyl platnosti zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb. 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Vzhledem k povinnosti zveřejňování 
programů po dobu 30 dnů přede dnem, od něhož lze podávat žádosti o poskytnutí dotace, 
musela kulturní komise provést úpravy ve výzvě programu Ediční činnost 2015. Jedná se 
o úpravu termínů pro podání žádostí v bodu 14) Termíny a podmínky podání projektů. 
V souvislosti s tímto se mění Smlouva o příspěvku na Veřejnoprávní smlouvu. Ve smlouvě 
komise upravila článek  
VI. Vypořádání poskytnuté dotace, bod 1. takto: 
Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli dotace vyúčtování akce s potvrzením 
pravdivosti a správnosti finančního vyúčtování celé akce nejpozději do konce měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém se akce uskutečnila. V případě, že podpora byla žádána 
na více akcí, lhůta pro vyúčtování se počítá podle akce, která se konala jako poslední. 
Ostatní text v bodě zůstává beze změny. 
Do článku VI. bude doplněn bod 5. Nedodržení těchto podmínek může být důvodem 
ke snížení nebo neposkytnutí dotace v roce 2016. 
 
Ad 3) 
Členové komise obdrželi zpracovanou tabulku, v níž byly uvedeny požadované výše 
příspěvků jednotlivých žadatelů, průměr přidělených body od hodnotitelů a přepočtený 
příspěvek ve výši 20 %, 30 %, 40 % z požadovaného příspěvku. Procentuální podíl závisí 
na počtu bodů od hodnotitelů.  
Úspěšným žadatelem se stává takový projekt, který překročil hranici 65 % získaných bodů 
(tj. 32,5 bodů). Dle pravidel nepostoupila do dalšího hodnocení žádost č. 22 Mgr. Jan Kuča 
na uspořádání Horáckých večerů.  
Přepočtený požadavek se u ostatních žadatelů navýšil takto: 
40 % přepočteného příspěvku o 13 000 Kč, 
30 % přepočteného příspěvku o 11 000 Kč, 
20 % přepočteného příspěvku o 8 000 Kč. 



Zbylý finanční objem programu ve výši 9.542 Kč byl po diskusi rozdělen mezi dva žadatele – 
Divadelní spolek Žďár a OS Ostrov pohody. 
 
Následně bylo hlasováno o tomto usnesení: 
 
Kulturní komise navrhuje radě města rozhodnout o poskytnutí podpory z Fondu města Žďár 
nad Sázavou – Kultura 2015 podle předloženého návrhu.  
 
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 
 
USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 
 
 
 
Příští jednání komise se bude konat v pondělí 13. dubna 2015 v 16.00 hodin v zasedací 
místnosti „v krčku“. 
Na programu bude detailní příprava kulturní akce Den Žďáru, 
příprava kulturního festivalu Slavnosti jeřabin, 
příprava pravidel oceňování občanů města za zásluhy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Hrstková 
Schválil: Vykoukal 
 


