
Zápis z jednání kulturní komise ze dne 08.02.2021 
 
Přítomni: Tomáš Sedláček, Stanislav Mokrý, Martin Blažíček, Helena Myšková, Lenka Šimo, 
Adam Pažourek,  Leoš Drahotský, Dana Hrstková. 
Omluveni: Jana Svobodová, 
Garant: Ludmila Řezníčková 
Host: Petr Sedlák 
 
Předseda komise seznámil přítomné s navrženým programem jednání. 
Program:  
1. Systém hodnocení vyúčtování DP Kultura 2020 
2. Rozdělení žádostí v dotačním programu Kultura 2021 
3. Různé   
 
K programu neměl nikdo z přítomných připomínky. 
Usnesení 
Kulturní komise schvaluje program svého jednání dne 08.02.2020. 
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
Ad 1) 
Tajemnice komise seznámila členy s výsledky vyúčtování v dotačním programu Kultura 
2020. Z celkového počtu 33 přiznaných žádostí bylo 14 vráceno, částečně nebo v plné výši.  
10 projektů bylo v rámci vládních nařízení souvisejících s Covidem-19 změněno (bylo 
zrealizováno méně akcí než v původní žádosti, jiný termín konání, on-line přenos). 9 projektů 
bylo realizováno dle podané žádosti. Členové komise se shodli na následujícím postupu: rok 
2020 byl velice náročný z hlediska společenského života, samotná organizace akcí včetně 
termínů konání nebyla jednoduchá. Komise se dohodla ohodnotit vyúčtování žádostí 
z minulého roku plným počtem bodů.  
Usnesení 
Kulturní komise schvaluje  v metodice hodnocení žádostí v bodu dodržení rozpočtu 
z minulého roku, všechny žádosti posuzovat jako nové a přidělit jim maximum bodů – 20. 
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
Ad 2) 
Tajemnice komise seznámila členy s počtem žádostí v dotačním programu Kultura 2021. Na 
základě diskuze z  celkového počtu 28 žádostí byly 4 projekty vyřazeny, neboť nebyly 
v souladu s výzvou dotačního programu. 
Žádost č. 8 – Ing. Bořivoj Sedlák Žďár nad Sázavou, žádost nesplňuje účel, na který mohou 
být peněžní prostředky použity. 
Žádost č. 16 – MEDIA – VYSOČINA s.r.o. Žďár nad Sázavou, žádost nesplňuje účel, na 
který mohou být peněžní prostředky použity. 
Žádost č. 18 – Libor Orel Nové Město na Moravě, žádost nesplňuje účel, na který mohou být 
peněžní prostředky použity. 
Žádost č. 28 – Čeněk Švastal Žďár nad Sázavou, žádost nesplňuje účel, na který mohou být 
peněžní prostředky použity. 
Usnesení 
Kulturní komise doporučuje radě města vyhlásit  dotační program Ediční činnost v co možná 
nejbližší době a  zohlednit v něm  žádost č. 8, 18, 28.  
Kulturní komise souhlasí s vyřazením projektů č. 8, 16, 18, 28 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 100 
- 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 „Metodika hodnocení žádostí v DP 
KULTURA 2021“. 
 
Tajemnice zašle členům komise následující dokumenty: 

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

 Tabulku „metodika  pro hodnocení 2021“, 
 

Hodnotitelé předají osobně nebo e-mailem tajemnici komise ohodnocené žádosti do 
čtvrtka 18.02.2021 do 8:00 hodin. 
 
 
 
Ad 3) 
P. Drahotský upozornil na nedůstojné odstranění pomníku hudebního skladatele Antonína 
Hromádky při vymisťování hrobů ze zrušeného pohřebiště u Zelené hory. Dle sdělení p. 
místostarostky bude mít pomník důstojné místo na novém hřbitově. 
 
P. Šimo se dotazovala k tématům z minulého zasedání komise: 
Monitoring kulturních akcí  - na www.zdarns/kulturaasport  je umístěn kalendář akcí a 
kalendář dlouhodobých akcí. Tento kalendář plánovaných kulturních akcí si můžete přidat do 
svého GOOGLE kalendáře kliknutím na tlačítko v pravém dolním rohu. Editovat akce mohou 
3 pracovníci odboru ŠKSM. Bylo osloveno cca 30 organizátorů s možností umístit svoje akce 
do tohoto kalendáře. 
 
Vouchery na TIC – zajistit pomoc malým podnikatelům (restaurace, kadeřnictví atd.). 
V prosinci 2020 byla vytvořena výzva (Ždárský zpravodaj, internetové stránky města, 
facebook) na pomoc místním podnikatelům. Zájem nebyl velký. Odbor ŠKSM nyní vytváří 
databázi služeb.   
Dalším krokem by dle p. Mokrého bylo vydávat newsletter. 

 
Divadelní předplatné – na jednu z příštích komisí bude pozvána p. ředitelka Lorencová. 
 
Příští jednání komise bude 22. února 2021 v 17:00 hodin na Městském úřadě 
v zasedací místnosti rady  města. 
 
Předběžný program: 
1. Návrh na přidělení dotací v dotačním programu Kultura 2021 
2. Různé 
 
 
Zapsala: Hrstková 
Schválil: Sedláček 

http://www.zdarns.cz/
http://www.zdarns/kulturaasport

