
Zápis z jednání kulturní komise ze dne 26.09.2016 
 
Přítomni: Ondřej Vykoukal, Lenka Šimo, Monika Krátká, Věra Miklíková, Jana Svobodová, 
Veronika Dobrovolná, Martin Blažíček, Stanislav Mokrý, Michal Olšiak, V. B. Homolka, Dana 
Hrstková. 
Omluveni: Jan Krška. 
Host: Zdeněk Navrátil, starosta města. 
 
Komise se sešla v 16.00 na náměstí Republiky při akci „Odhalení sochy síťovaného muže“. 
 
Poté komise pokračovala v jednání. Předseda komise seznámil přítomné s navrženým 
programem. 
 
Program:  
1. návrh rozpočtu kulturní akce Den Žďáru 2017 
2. výzva a kritéria hodnocení dotačního programu Kultura 2017 
3. informace o vyhlášení dotačního programu Ediční činnost 2017 
4. různé. 
K programu neměl nikdo z přítomných připomínky. 
Usnesení 
Kulturní komise schvaluje program svého jednání dne 26. 9. 2016. 
Hlasování: Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
Ad 1) 
Tajemnice informovala komisi o hlavním propagačním a komunikačním tématu, které 
vyhlásila agentura Czech Tourism na rok 2017. Baroko – všemi smysly. Příspěvková 
organizace Kraje Vysočina Vysočina Tourism svolala setkání se zástupci měst, památek 
s barokní tématikou, příspěvkových organizací Kraje Vysočina a oblastních destinačních 
společností s návrhem podpory společné propagace barokních památek a akcí. Z hlediska 
této aktivity bude město Žďár nad Sázavou směřovat pořádané akce v roce 2017 tímto 
směrem  (Den Žďáru, Slavnosti jeřabin), ve spolupráci s rodinou Kinských, Římskokatolickou 
farností, spolkem Putování za Santinim budou pořádány i akce nové. Hlavní akce proběhnou 
v září 2017. 
V červnu 2017  oslavíme 410 let od povýšení na město, termín akce Den Žďáru je stanoven 
na 9. – 10. června 2017. Návrhem programu se zabývala kulturní komise. Tajemnice bude 
jednat se zástupcem festivalu Concentus Moraviae o nabídce koncertu na páteční večer, 
Koncert na sobotní večer je v jednání.  
Paní Šimo upozornila na možnost čerpání dotace i z jiných zdrojů např. Ministerstva kultury. 
Tajemnice komise toto prověří. 
 
Usnesení 
Kulturní komise navrhuje radě města schválit do rozpočtu 2017 na kulturní akci Den Žďáru 
finanční částku ve výši 400.000 Kč. 
Hlasování: Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
Ad 2) 
Kulturní komise se znovu zabývala dopracováním výzvy  a metodiky hodnocení DP Kultura 
2017. Členové se shodli v názoru, že minimální podíl příjemce podpory bude zvýšen z 30 % 
celkových nákladů projektu na 40 %. Členové upravili  tabulku Kritéria pro hodnocení i Výzvu 
dotačního programu Kultura 2017. 
 
 
 



Usnesení 
Kulturní komise navrhuje radě města zachovat celkový objem finančních prostředků 
v dotačním programu Kultura 2017 ve výši 900.000 Kč a navrhuje radě města doporučit 
zastupitelstvu města schválit vyhlášení dotačního programu Kultura 2017 v souladu s výzvou 
a hodnotícími kritérii v příloze tohoto zápisu. 
Hlasování: Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
Ad 3) 
Kulturní komise jednala o vyhlášení dotačního programu Ediční činnost. Tento dotační 
program bude vyhlášen pravděpodobně v průběhu roku 2017. 
 
Ad 4) 
Kulturní komise byla požádána radou města o názor na rozšíření časové osy na náměstí 
Republiky o další desku s datem zapsání kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře do 
seznamu UNESCO. 
 
Usnesení 
Kulturní komise doporučuje  radě města umístit desku o zapsání kostela sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře do časové osy na náměstí Republiky. 
Hlasování: Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
 
Příští jednání komise bude v pondělí 31. října 2016 v 16.00 hodin na Městském úřadě 
v zasedací místnosti „v krčku“. 
 
 
Zapsala: Hrstková 
 



KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ 2017 

 

Projekt č.  

Hodnotící ukazatel 
Maximální 
možný 
počet bodů 

Udělený 
počet 
bodů 

Zhodnocení projektu: 

 obsahové zhodnocení projektu 10 b. 

 schopnost akce přilákat návštěvníky v rámci města 3 b., regionu 4 b., ČR 5 b. 

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

22  

Zhodnocení monitorovacích/měřitelných kritérií ve vztahu k rozpočtovaným 
nákladům a požadované částce: 

 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).  

5  

Zhodnocení hospodárnosti a efektivnosti rozpočtu projektu: 

 rozpočet musí být provázán s aktivitami projektu a musí být efektivní, 
hospodárný vzhledem k cílům a výsledkům a výstupům projektu 0 – 5 b. 

 rozpočet musí zahrnovat pouze způsobilé výdaje nezbytné pro realizaci projektu 
(propagaci rozklíčovat – pozvánky, plakáty, bannery – tisk, výlep, inzerce, ceny, 
věcné odměny) 0 – 5 b. 

 výdaje zahrnuté v rozpočtu musí být v místě a čase obvyklé 0 – 5 b. 

 rozpočet musí obsahovat rozklíčované příjmy projektu 0 – 5 b. 

 vyrovnanost rozpočtu - položková podrobnost rozpočtu na straně výdajů a 
příjmů 0 – 5 b. 

25  

Dodržení rozpočtu z minulého roku (bude posuzována struktura rozpočtu podle 
žádosti v minulém roce) 0 – 20 b. 

20  

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

Popis zajištění publicity projektu - propagace města (dodržení povinnosti 
sponzorského vzkazu). 

 5  

Organizátor akce je občan města Žďár nad Sázavou 0 nebo 3  

Celkem bodů 85  

 
 
UPŘESNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ: 
 
Zhodnocení projektu: 
Hodnotitel se zaměří zejména na cíle projektu, jeho uměleckou kvalitu, originalitu, 
konkurenceschopnost, vztah projektu k oživení veřejného prostoru, rozvíjení tradic nebo naopak 
nových trendů a žánrů, inovační přístup při realizaci projektu, lokání, regionální, mezinárodní přesah 
projektu, propojení, spolupráci a aktivizace občanské společnosti při realizaci projektu. Z hlediska 
návaznosti/udržitelnosti se hodnotitel zaměří na kvalitu akce z hlediska možnosti opakování, 
možnosti obměny obsahové náplně apod. 
 
 
Zhodnocení monitorovacích/měřitelných kritérií ve vztahu k rozpočtovaným nákladům a 
požadované částce: 
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! 
 
Dodržení rozpočtu z minulého roku: 
Pokud zadavatel v minulém roce dotaci v dotačním programu Kultura neobdržel, bude žádost v této 
položce ohodnocena plným počtem bodů. Pokud dojde ke změně rozpočtu uvedeného v žádosti 
v minulém roce a rozpočtu skutečného uvedeného ve vyúčtování dotace, je žadatel povinen důvod 
změny rozpočtu řádně zdůvodnit. Při hodnocení nové žádosti bude hodnocen důvod této změny 
z hlediska vlivu žadatele na tuto změnu rozpočtu, kdy bude především kladen důraz na postihování 
rozpočtů, které mají účelově navýšené položky za účelem získání vyšší dotace. 
 
 
Zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a odbornost žadatele projekt realizovat: 
Bude hodnocena zkušenost žadatele s pořádáním obdobných akcí, historie žadatele v oblasti kulturní 
činnosti apod. 
 
 
Popis zajištění publicity projektu - propagace města: 
Bude hodnocen popis způsobu zajištění povinné publicity projektu/propagace města. 
 

 

POSTUP HODNOCENÍ: 

Každá žádost bude nejprve posouzena zaměstnanci Odboru školství, kultury a sportu z hlediska 

splnění formálních a administrativních požadavků. Žádosti, které nebudou v předchozím kroku 

vyřazeny z administrativních důvodů, budou následně rozděleny k hodnocení členy Kulturní komise 

rady města. Každá žádost bude individuálně posouzena dvěma hodnotiteli z řad členů Kulturní 

komise za pomocí hodnotící tabulky. Výsledné body budou následně zprůměrovány. Úspěšným 

žadatelem o grant se stává takový projekt, jehož bodové hodnocení překročí hranici 65 % 

z maximálního možného počtu bodů (85 bodů). 

Návrhy kulturní komise o přidělení dotace a o její výši jsou pouze doporučením.  

O přidělení dotace a o její výši rozhoduje s konečnou platností u dotací do 50 000 Kč rada města 

a u dotací nad 50 000 Kč zastupitelstvo města. 


