
Zápis z jednání kulturní komise ze dne 06.02.2017 
 
Přítomni: Ondřej Vykoukal, Monika Krátká, Lenka Šimo, Věra Miklíková, Martin Blažíček, 
Jan Krška, V. B. Homolka, Dana Hrstková. 
Omluveni: Jana Svobodová, Veronika Dobrovolná, Michal Olšiak, Stanislav Mokrý 
 
Předseda komise seznámil přítomné s navrženým programem jednání. 
 
Program:  
Rozdělení žádostí v dotačním programu Kultura 2017, projednání metodiky hodnocení, 
kontrola vyúčtování projektů 2016.   
 
K programu neměl nikdo z přítomných připomínky. 
Usnesení 
Kulturní komise schvaluje program svého jednání dne 06.02.2017. 
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
Tajemnice komise seznámila členy s počtem žádostí v dotačním programu Kultura 2016. 
Z celkového počtu 30 žádostí byly 4 projekty vyřazeny, neboť nebyly v souladu s výzvou 
dotačního programu. 
Žádost č. 9  - Orel jednota Žďár nad Sázavou – není splněn vlastní finanční podíl 40%, 
vlastní podíl je pouze 30%. 
Žádost č. 21 – Celé Česko čte dětem o.p.s. Ostrava - není splněn vlastní finanční podíl 
40%, vlastní podíl je pouze 29 %. 
Žádost č. 25 -  Farniente, z.s. Brno – není splněn vlastní podíl 40%, vlastní podíl je 38% 
příloha č. 3 hodnotící ukazatele – není vyplněna dle formuláře povinných příloh na rok 2017 
(formulář byl použit z roku 2016, kde byly jiné požadavky). 
Žádost č. 30 – SZŠ a VOŠ Žďár nad Sázavou – nebyla doložena žádná povinná příloha. 
 
Usnesení 
Kulturní komise souhlasí s vyřazením projektů č. 9, 21, 25, 30 z dalšího hodnocení. 
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
Poté 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 85 
- pokud se hodnotitelé rozejdou o více než 10 bodů, žádost hodnotí tajemnice komise 
- úspěšnou se stává taková žádost, která překročí 65% získaných bodů 
- částka bude navrhována za využití následujícího vzorce: 

návrh výše dotace = celkový objem finančních prostředků * (body, které žádost 
dostala / celkově rozdělené body všem žádostem) * (o kolik žadatel žádal / o kolik 
žádali všichni žadatelé dohromady) * (kolik byl maximální počet bodů, které mohly 
dostat všechny žádosti dohromady / počet bodů, které mohla maximálně dostat tato 
žádost) 

 
Hodnotitelé budou posuzovat žádosti dle tabulky „Kritéria pro hodnocení“. Tabulka byla 
upravena v rozdělení bodů mezi zhodnocení obsahu projektu a zhodnocení hospodárnosti a 
efektivnosti projektu tak, aby byla při hodnocení dána větší váha kritériu zhodnocení 
hospodárnosti a efektivnosti projektu. 
 
 
 



Usnesení 
Kulturní komise schvaluje upravenou metodiku pro hodnocení žádostí a schvaluje úpravu 
bodového hodnocení jednotlivých kritérií pro hodnocení. 
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
Tajemnice zašle členům komise následující dokumenty: 

 Odkaz ke stažení jednotlivých žádostí na www.zdarns.cz, 

 Tabulku kritéria pro hodnocení 2017, 

 Závěrečnou zprávu a vyúčtování jednotlivých projektů z roku 2016, 

 Rozpočet žádostí z roku 2016. 
 

Hodnotitelé předají osobně nebo e-mailem tajemnici komise ohodnocené žádosti do čtvrtka 
16. 2. 2017. 
 
 
Příští jednání komise bude 20. února 2017 v 16.00 hodin na Městském úřadě 
v zasedací místnosti rady města. 
 
Předběžný program: 
1. Návrh na přidělení dotací v dotačním programu Kultura 2017 
2. Plán činnosti 2017 
3. Různé 
 
 
 
 
Zapsala: Hrstková 
Schválil: Vykoukal 
 

http://www.zdarns.cz/

