
Zápis z jednání kulturní komise ze dne 11.04.2016 
 
Přítomni: Věra Miklíková, Jana Svobodová, Veronika Dobrovolná, Martin Blažíček, Stanislav 
Mokrý, Jan Krška, V. B. Homolka, Dana Hrstková. 
Omluveni: Lenka Šimo, Monika Krátká, Ondřej Vykoukal, Michal Olšiak. 
  
Tajemnice komise seznámila přítomné s navrženým programem jednání. 
 
Program:  
1. Výzva, žádost a metodika hodnocení dotačního programu Kultura 2017 
2. Informace o festivalu Slavnosti jeřabin a sochařském  sympoziu 2016 
3. Různé 
K programu neměl nikdo z přítomných připomínky. 
Usnesení 
Kulturní komise schvaluje program svého jednání dne 11.4. 2016. 
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
Ad 1) 
V prvním bodu jednání se kulturní komise zabývala dopracováním výzvy, žádosti a metodiky 
hodnocení DP Kultura 2017. Ve výzvě nebyly provedeny změny, do žádosti budou doplněny 
požadavky na celkový rozpočet projektu a finanční prostředky žadatele. Finanční prostředky  
žadatele budou rozděleny na vlastní příspěvky a dary od sponzorů. Povinná příloha rozpočet 
celkových nákladů a příjmů – žadatelům bude poskytnuta tabulka pro přehlednost rozpočtu. 
Metodika hodnocení byla pečlivě diskutována a doplněna. Metodika je v příloze zápisu. 
Pan Blažíček navrhl, aby si město stanovilo priority financování kulturních akcí. Zda preferuje 
podporu tzv. regionální kultury nebo podporovat rozsáhlejší akce, jejichž pořadatelem jsou 
občané jiných měst. Členové se shodli, že dotační program Kultura by měl být určen pro 
akce, které pořádají místní spolky a organizace.  
 
Ad 2) 
Termín festivalu Slavnosti jeřabin je 18. 8. – 18. 9. 2016. Výtvarná část ponese název PROTI 
ČASU u příležitosti 25. výročí založení Klubu výtvarných umělců Horácka a zároveň jako 
vzpomínka na bývalé členy. 
V srpnu 2016 budou probíhat ve Žďáře nad Sázavou Dny partnerství. Při zahájení festivalu   
(18. 8. 2016) na žďárském náměstí vystoupí taneční soubory z těchto měst. Sochařské 
sympozium bude od 22. 8. do 2. 9. 2016, 4. 9. vernisáž a od 5. 9.2016 proběhne intenzivní 
čtrnáctidenní program festivalu. 
 
Sochařské sympozium bude součástí festivalu Slavnosti jeřabin, doba trvání – 2 týdny, 
tvorba plastik bude v areálu SDH na ulici Dvorská. Samotné plastiky – 3 kusy budou 
instalovány podél cyklistické stezky ve Žďáře nad Sázavou 2. V tuto dobu se připravuje 
výzva pro výběr sochařů. 
 
Ad 3) 
Tajemnice komise předala členům pozvánky na akce Sboru dobrovolných hasičů Žďár nad 
Sázavou 2 v rámci 130. výročí založení sboru. 
 
Příští jednání komise bude 16. května 2016 v 16.00 hodin na Městském úřadě 
v zasedací místnosti „v krčku“. 
 
Předběžný program: 
1. Den Žďáru 2017 
2. Různé 
 
Zapsala: Hrstková 



 
 
Příloha  

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ 
Projekt č.  

Hodnotící ukazatel 
Max.  
možný 
počet bodů 

Udělený 
počet 
bodů 

Zhodnocení obsahu projektu1 

 Projekt je v souladu se Strategickým plánem rozvoje města  1b.  

 Dodržení rozpočtu z minulého roku ( bude posuzována struktura rozpočtu dle 
žádosti) 0b. – 20b. 

 Schopnost akce přilákat návštěvníky v rámci města 2b., regionu 3b., ČR 4b.. 

 Projekt navazuje na předcházející kulturní projekty/je trvale udržitelný (nový -1 
b., 1-3 roky 3b., 4 - 6 let 5b.,  více 7b.). 

32b  

Zhodnocení monitorovacích/měřitelných kritérií ve vztahu k rozpočtovaným 
nákladům a požadované částce2. 

 Počet aktivních účastníků (členů souboru, účinkujících)  

 Počet akcí (při pořádání více akcí bude hodnocena provázanost, koncepce akcí) 

 Počet pasivních účastníků (návštěvníci/diváci /kapacita místa konání).  

5b  

Zhodnocení hospodárnosti a efektivnosti rozpočtu projektu: 
1. Rozpočet musí být provázán s aktivitami projektu a musí být efektivní, 

hospodárný vzhledem k cílům a výsledkům a výstupům projektu. 
2. Rozpočet musí zahrnovat pouze způsobilé výdaje nezbytné pro realizaci 

projektu (propagaci rozklíčovat – pozvánky, plakáty bannery – tisk, výlep, 
inzerce, ceny, věcné odměny). 

3. Výdaje zahrnuté v rozpočtu musí být v místě a čase obvyklé. 
4. Rozklíčovat  příjmy na akci.  

20b  

Zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a odbornost žadatele projekt realizovat 3. 5b  

Popis zajištění publicity projektu - propagace města4 (dodržení povinnosti 
sponzorského vzkazu 

0, 5b  

Nekomerční charakter akce (ve vztahu k rozpočtu akce; předpokládané příjmy) 5b  

Organizátor akce je občan města Žďár nad Sázavou 0, 3b  

Celkem bodů 75  

Komentář hodnotitele k udělenému počtu bodů  

 

 

 

 

 

 

Souhrnné stanovisko k projektu (nehodící se škrtněte): 

DOPORUČENO 
DOPORUČENO s 

výhradou 
NEDOPORUČENO! 

Jméno hodnotitele a podpis:    

 

                                                 
 
 
 
 



 
1 Hodnotitel se zaměří zejména na soulad se Strategickým plánem rozvoje města, zhodnotí popis 
akce, předpokládaný rozsah, a obecně se zaměří na zhodnocení přínosnosti projektu pro rozvoj 
kultury ve Žďáru nad Sázavou. Z hlediska návaznosti/udržitelnosti se hodnotitel zaměří na kvalitu 
akce z hlediska možnosti opakování, možnosti obměny obsahové náplně apod. Z hlediska potřeb 
životního prostředí pak bude zejména hodnocena zajištění co nejnižšího možného dopadu na životní 
prostředí. 
2 Budou hodnoceny zejména subjektivní náklady na jednoho aktivního či pasivního návštěvníka akce, 
schopnost žadatele odhadnout počet návštěvníků a tomuto přizpůsobit nároky na organizační a 
prostorové zajištění akce. Nebude hodnocen absolutní počet návštěvníků bez ohledu na další 
ukazatele! 
3 Bude hodnocena zkušenost žadatele s pořádáním obdobných akcí, historie žadatele v oblasti 
kulturní činnosti apod. 
4 Bude hodnocen popis způsobu zajištění povinné publicity projektu/propagace města. 
5 Hodnotitel se zaměří na popis organizačního zajištění projektu – tedy posoudí schopnost žadatele 
organizačně naplánovat zajištění akce zejména z pohledu možného organizačního nezdaru akce. 

 
Každá žádost bude individuálně posouzena dvěma hodnotiteli z řad Kulturní komice za 
pomocí hodnotící tabulky. Výsledné body budou následně zprůměrovány. Úspěšným 
žadatelem o grant se stává takový projekt, který překročil hranici 65% získaných bodů. 


