Zápis z jednání kulturní komise ze dne 30.09.2019
Přítomni: Tomáš Sedláček, Věra Miklíková, Jana Svobodová, Lenka Šimo, Stanislav Mokrý,
Helena Myšková, Leoš Drahotský, Dana Hrstková.
Omluveni: Adam Pažourek, Martin Blažíček
Garant: Ludmila Řezníčková
Program:
1. Administrativní záležitosti
2. Úprava výzvy, žádosti a metodiky hodnocení dotačního programu Kultura
3. Den Žďáru 2020
4. Různé
K programu neměl nikdo z přítomných připomínky.
Usnesení
Kulturní komise schvaluje program svého jednání dne 30.09.2019.
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
SCHVÁLENO
ad 1)
Tajemnice komise požádala členy o vyplnění tiskopisu – Informovaný souhlas se
zpracováním osobních údajů, ohledně uvedení kontaktů členů na internetové stránky města.
ad 2)
Komise se zabývala úpravou výzvy, žádosti a metodiky hodnocení dotačního programu
Kultura 2020.
Ve výzvě bylo dohodnuto:
- účel, na který je dotace zaměřena bude doplněn o místo konání akcí - Žďár nad
Sázavou,
- okruh způsobilých žadatelů: příjemci podpory nemohou být příspěvkové organizace
zřizované státní správou a samosprávou a zaměstnanci městského úřadu.
- neuznatelné náklady byly z výzvy odstraněny
- do hodnotících ukazatelů bude přidán bod o zákonné povinnosti likvidace odpadu.
V žádosti nebyly změny.
V metodice hodnocení bylo dohodnuto:
doplnit bodové hodnocení o povinnosti likvidace odpadu,
doplnit bodové hodnocení o viditelně provázaných akcích.
Usnesení
Kulturní komise doporučuje radě města a zastupitelstvu města schválit celkový objem
finančních prostředků v dotačním programu Kultura 2020 ve výši 900.000 Kč.
Kulturní komise doporučuje radě města a zastupitelstvu města schválit vyhlášení dotačního
programu Kultura 2020 v souladu s výzvou a hodnotícími kritérii v příloze tohoto zápisu.
Kulturní komise žádá radu města, aby pověřila právní odbor k doplnění kritéria do metodiky
hodnocení dotačního programu Kultura. Toto kritérium se týká viditelně provázaných akcí
(například: dotace pro festival jako celek a zároveň dotace pro přednášku, konanou ve
spojení s festivalem), aby se dotace neudělovala dvakrát i vícekrát.

ad 3)
Komise byla seznámena s termínem kulturní akce Den Žďáru 2020 – 6. 6. 2020. Členové
vítají a podporují aktivitu předsedy komise pro regionální a mezinárodní spolupráci
s nabídkou folklorního souboru Cimboriki z města Chust. Pro změnu dopoledního programu
bude osloven i dechový soubor z německého Schmöllnu. Komise se dále bude zabývat
programem oslav.
ad 4)
Paní místostarostka Řezníčková požádala KK o stanovisko pro RM ohledně vstupu do
Sdružení historických sídel. V roce 2019 má 212 členů. Vstupní členský příspěvek je 1,20 Kč
na obyvatele + 3.000 Kč. Členství pro svůj historický a informativní přesah může být
nápomocno při získávání dotací.
Bylo dohodnuto, že paní Šimo rozešle členům komise materiály o sdružení k prostudování.
Komise se tímto tématem bude zabývat na příštím zasedání.

Příští jednání komise bude mimořádně v úterý
v Regionálním muzeu ve Žďáře nad Sázavou.

Zapsala: Hrstková
Schválil: Sedláček
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