Zápis z jednání kulturní komise ze dne 04.02.2019
Přítomni: Tomáš Sedláček, Martin Blažíček, Andrea Kučerová, Věra Miklíková, Stanislav
Mokrý, Jana Svobodová, Lenka Šimo, Dana Hrstková.
Omluveni: Milan Jílek, Adam Pažourek.
Předseda komise seznámil přítomné s navrženým programem jednání.
Program:
1. Rozdělení žádostí v dotačním programu Kultura 2018
2. Různé
K programu neměl nikdo z přítomných připomínky.
Usnesení
Kulturní komise schvaluje program svého jednání dne 04.02.2019.
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
SCHVÁLENO
Tajemnice komise seznámila členy s počtem žádostí v dotačním programu Kultura 2019.
Z celkového počtu 32 žádostí byly 2 projekty vyřazeny, neboť nebyly v souladu s výzvou
dotačního programu.
Žádost č. 31 - Zdenka Jelínková, Žďár nad Sázavou, není doložena příloha č. 3 naplnění
hodnotících ukazatelů – žádost není v souladu s požadovanými náležitostmi.
Žádost č. 32 – MgA. Jakub Junek Praha – žádost byla podána na jiném tiskopise, není
doložena příloha č. 3
naplnění hodnotících ukazatelů - žádost není v souladu
s požadovanými náležitostmi.
Usnesení
Kulturní komise souhlasí s vyřazením projektů č. 31,32 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“.
Tajemnice zašle členům komise následující dokumenty:
• Odkaz ke stažení jednotlivých žádostí na www.zdarns.cz,
• Tabulku „metodika pro hodnocení 2019“,
• jednotlivé žádosti včetně rozpočtu, závěrečnou zprávu a vyúčtování jednotlivých
projektů z roku 2018.
Hodnotitelé předají osobně nebo e-mailem tajemnici komise ohodnocené žádosti do
pondělí 11. 2. 2019 do 7.00 hodin.

Ad 2)
Tajemnice se dotázala na názor členů komise, zda obsazovat do programu Dne Žďáru před
hlavním koncertem kapely z jiných měst nebo dávat příležitost pouze místním kapelám.
Bylo dohodnuto, že budeme obsazovat místní začínající kapely (i opakovaně), aby se mohly
prezentovat na městské kulturní akci.
Příští jednání komise bude 12. února 2019 v 16.00 hodin na Městském úřadě
v zasedací místnosti rady města.
Předběžný program:
1. Návrh na přidělení dotací v dotačním programu Kultura 2019
2. Různé

Zapsala: Hrstková
Schválil: Sedláček

