
Zápis z jednání Kulturní komise ze dne 14.06.2021 
 
Přítomni: Helena Myšková, Lenka Šimo, Tomáš Sedláček, Martin Blažíček, Stanislav Mokrý, 
Leoš Drahotský, Dana Hrstková. 
Omluveni: Jana Svobodová, Adam Pažourek, Romana Gažiová 
Garant:  
 
Předseda komise seznámil přítomné s navrženým programem jednání. 
Program:  
1. DP Kultura – změny ve výzvě a metodice hodnocení 
2. Návrh snížení nájmu kulturním spolkům v prostorách města 
3. Různé 
K programu neměl nikdo z přítomných připomínky. 
 
Usnesení 
Kulturní komise schvaluje program svého jednání dne 14.06.2021. 
Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 

 
ad 1 i 2) 
Členové komise začali pracovat na změnách ve výzvě a metodice hodnocení DP Kultura. 
Diskutovali o výši minimálního podílu příjemce dotace jak v DP Kultura, tak i v ostatních 
dotačních programech. Současný minimální podíl příjemce dotace v DP Kultura ve výši 40 % 
je nejvyšší, a proto z hlediska sjednocení s DP Volný čas navrhuje komise jeho snížení na 
30 %.  
Usnesení 
Kulturní komise doporučuje radě města ve výzvě dotačního programu Kultura snížit 
minimální podíl příjemce dotace na 30 %. 
Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
Dále se členové dohodli zapracovat do výzvy podporu dlouhodobé činnosti spolků tak, aby 
žádost mohla být podána na činnost nebo na akci. Komise tento návrh preferuje jako  
smysluplnější, předpokládá, když bude mít spolek finance na činnost uspořádá i akce.  
Podmínky se však musí upravit, prodiskutovat návrhy, popř. změnit bodové hodnocení. 
Členové se dohodli, že na příští komisi začnou podrobně specifikovat podmínky pro 
poskytnutí dotace včetně nastavení povinných příloh. Do příští komise se všichni podrobně 
seznámí s výzvou i metodikou hodnocení. Tajemnice komise znovu e-mailem zašle výzvy 
dotačních programů KULTURA i SPORT. Komise se zaměří i na procentní srovnání kolik 
financí jde do kultury, kolik do sportu. 
Tajemnice komise prověří dotační politiku v oblasti kultury v jiných městech a připraví 
srovnání.  
 
ad 3) 
Paní Šimo se dotazovala: 

 na zapojení se do programu Slavnosti jeřabin 2021 (návrh zašle do týdne), 

 navrhla, aby jedna z komisí proběhla na Zelené hoře s paní kastelánkou 
Kokojanovou (říjen 2021). 

 
Členové komise mohou přispívat svými podněty do programu Dne Žďáru 2022. 
 
Příští jednání komise bude 6. září 2021 v 16:30 hod na Městském úřadu ve Žďáře nad 
Sázavou v zasedací místnosti rady města. 
zapsala: Hrstková 
schválil: Sedláček 


