
Zápis z jednání kulturní komise ze dne 12.02.2019 
 
Přítomni: Tomáš Sedláček, Martin Blažíček, Andrea Kučerová, Věra Miklíková, Adam 
Pažourek, Jana Svobodová, Lenka Šimo,  Dana Hrstková. 
Omluveni: Milan Jílek, Stanislav Mokrý. 
 
Předseda komise seznámil přítomné s navrženým programem jednání. 
Program:  
1. Návrh na přidělení dotací v dotačním programu Kultura 2019, 
2. Různé.   
K programu neměl nikdo z přítomných připomínky. 
 
Usnesení 
Kulturní komise schvaluje program svého jednání dne 12.02.2019. 
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 

 
Ad 1) 
Tajemnice komise předložila tabulku s návrhem dotací v dotačním programu Kultura 2019. 
V případě 5 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: 
7 – SK Axiom OrBiTt, 
10 – Opera mladých z.s., 
12 – FONS BMV z.s., 
15 – Erteple a Hmla, z.s.,  
16 – Civic, z.s. Žďár nad Sázavou 
 
Dále členové komise projednávali žádost č. 11 Přátelé waldorfské pedagogiky, z.s. Žďár nad 
Sázavou. Tato žádost zcela nesplňuje účel výzvy DP Kultura, její bodové ohodnocení 
nepřesáhlo 65% získaných bodů a byla z dalšího hodnocení vyřazena.  
 
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 2019 a doporučuje radě města a zastupitelstvu města tyto částky ke schválení. 
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
 
Ad2 ) 
Členové komise diskutovali o přidělení dotací spolkům nebo organizacím sice s jiným IČO, 
ale jsou úzce provázané. Většinou požadují dotaci v maximální výši.  
Usnesení 
Kulturní komise doporučuje radě města zvážit poskytování dotací v jednom dotačním 
programu více organizacím nebo spolkům, které zastupuje stejný statutární zástupce.  



Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
 
Příští jednání komise bude 4. března 2019 v 17.00 hodin na Městském úřadě 
v zasedací místnosti rady města. 
 
Předběžný program: 
1. Úpravy metodiky hodnocení dotačního programu Kultura 
2. Různé 
 
 
 
 
Zapsala: Dana Hrstková 
Schválil: Tomáš Sedláček 

 

 


