
Zápis z jednání kulturní komise ze dne 26.02.2018 
 
 
Přítomni: Ondřej Vykoukal, Věra Miklíková, Lenka Šimo, Martin Blažíček, Michal Olšiak, 
Milan Novák, Dana Hrstková. 
 
Omluveni: Veronika Dobrovolná, Monika Krátká, Jana Svobodová, Stanislav Mokrý, Jan 
Krška. 
  
Předseda komise seznámil přítomné s navrženým programem jednání. 
 
Program:  
1. Návrh na přidělení dotací v dotačním programu Kultura 2018 
2. Návrh na vyhlášení dotačního programu Ediční činnost 2018 
3. Informace o programu kulturní akce Den Žďáru 
 
K programu neměl nikdo z přítomných připomínky. 
Usnesení 
Kulturní komise schvaluje program svého jednání dne 26.02.2018. 
Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 

 
Ad 1) 
Tajemnice komise předložila tabulku s návrhem dotací v dotačním programu Kultura 2018. 
V případě 2 žádostí se hodnotitelé rozešli v udělení bodů o více než 10 bodů, v těchto 
případech hodnotila žádosti i tajemnice komise. Jejím hodnocením bylo nahrazeno to 
hodnocení, které se od hodnocení tajemnice komise více liší. Jedná se o žádosti: 
16 – Civic, z.s. Žďár nad Sázavou 
21 – Žijeme Žďárem z.s. Žďár nad Sázavou 
 
Výsledná částka dotace, kterou komise navrhuje ke schválení, se po průměru bodového 
hodnocení od dvou hodnotitelů získala takto: 

– částka byla navržena 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). 

Členové komise diskutovali o jednotlivých žádostech a shodli se, že je třeba detailně 
posuzovat zpracování jednotlivých projektů.  

 
Usnesení 
Kulturní komise schvaluje navrženou výši finančních prostředků jednotlivým žadatelům z DP 
Kultura 2018 a doporučuje radě města a zastupitelstvu města tyto částky ke schválení. 
Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
Ad 2) 
Členové kulturní komise jednali o vyhlášení dotačního programu Ediční činnost. Byla 
projednána výzva se lhůtou pro podání žádosti od 1. května 2018 do 31. května 2018. 
Kulturní komise doporučuje celkový objem finančních prostředků 100.000 Kč, maximální 
výše dotace na jeden projekt bude 50.000 Kč. 
 
Usnesení 
Kulturní komise doporučuje radě města a zastupitelstvu města schválit celkový objem 
finančních prostředků v dotačním programu Ediční činnost 2018 ve výši 100.000 Kč. Kulturní 



komise doporučuje radě města a zastupitelstvu města schválit vyhlášení dotačního programu 
Kultura 2018 v souladu s výzvou v příloze tohoto zápisu. 
Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
 
Ad 3) 
Tajemnice komise informovala členy o přípravě akce Den Žďáru. Termín slavnosti je sobota 
9. června 2018 a proběhne na náměstí Republiky a všech přilehlých prostorách, které budou 
obsazeny kulturními, sportovními, neziskovými organizacemi působící ve městě. Součástí 
akce bude upoutávka na oslavy 100 let republiky. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Dana Hrstková 
Schválil: Ondřej Vykoukal 

 


