
Zápis z jednání kulturní komise ze dne 22.02.2021 
 
Přítomni: Tomáš Sedláček, Helena Myšková, Lenka Šimo, Adam Pažourek, Leoš 
Drahotský, Martin Blažíček, Stanislav Mokrý, Dana Hrstková. 
Omluveni: Jana Svobodová 
Garant: Ludmila Řezníčková 
Host:  
 
Předseda komise seznámil přítomné s navrženým programem jednání. 
Program:  
1. Různé  
2. Návrh na přidělení dotací v dotačním programu Kultura 2021  
K programu neměl nikdo z přítomných připomínky. 
 
Usnesení 
Kulturní komise schvaluje program svého jednání dne 22.02.2021. 
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 

 
Ad 1) 
Paní Šimo se opětovně dotazovala na podporu malých podnikatelů nákupem voucherů na 
jejich služby. Komise doporučuje, aby výzva o spolupráci byla sdílena i na internetových  
stránkách destinační společnosti Koruna Vysočiny. Vedoucí OŠKS p. Sedlák prověří 
současný stav a zašle informace členům komise. 
 
Předseda komise navrhl svého zástupce. Komise odhlasovala pana Stanislava Mokrého. 
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
Ad 2) 
Tajemnice komise předložila tabulku s návrhem dotací v dotačním programu Kultura 2021. 
Na minulém zasedání se komise dohodla, pokud se hodnotitelé rozejdou v udělení bodů o 
více než 10, příslušní hodnotitelé se spolu dohodnou samostatně nebo přímo na komisi. 
Jednalo se o žádost č.13: 
OSTROV POHODY zapsaný spolek 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). 

 
Usnesení 
Kulturní komise schvaluje navrženou výši finančních prostředků jednotlivým žadatelům z DP 
Kultura 2021 a doporučuje radě města a zastupitelstvu města tyto částky ke schválení. 
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
Komise se znovu vrátila k problému ohledně duplicity akcí. Vzešlo několik návrhů, které 
komise propracuje na příštím zasedání a rovněž se bude zabývat úpravou metodiky 
hodnocení. 
 
 



Příští jednání komise bude 22. března 2021 v 17.00 hodin v Městském divadle ve Žďáře 
nad Sázavou. 
 
Program: 
1. Divadelní předplatné 
2. Metodika hodnocení žádostí 
3. Různé 
 
 
 
Zapsala: Dana Hrstková 
Schválil: Tomáš Sedláček 


