
Zápis z jednání Kulturní komise ze dne 06.09.2021 
 
Přítomni: Helena Myšková, Lenka Šimo, Tomáš Sedláček, Stanislav Mokrý, Leoš 
Drahotský, Adam Pažourek, Dana Hrstková. 
Omluveni: Jana Svobodová, Romana Gažiová, Martin Blažíček 
Garant: Ludmila Řezníčková 
 
Předseda komise seznámil přítomné s navrženým programem jednání. 
Program:  
1. DP Ediční činnost na rok 2022 
2. DP Kultura 2022 – změny ve výzvě a metodice hodnocení 
3. Různé 
K programu neměl nikdo z přítomných připomínky. 
Usnesení 
Kulturní komise schvaluje program svého jednání dne 06.09.2021. 
Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 

 
ad 1) 
Členové komise diskutovali o vyhlášení dotačního programu Ediční činnost v roce 2022. DP 
Ediční činnost byl vyhlášen v roce 2018, proto komise doporučuje tento program vyhlásit 
opět v roce 2022.  
Usnesení 
Kulturní komise doporučuje radě města a zastupitelstvu města schválit vyhlášení dotačního 
programu Ediční činnost 2022 v souladu s výzvou DP. 
 
Kulturní komise doporučuje radě města a zastupitelstvu města schválit celkový objem 
finančních prostředků v dotačním programu Ediční činnost 2022 ve výši 150.000 Kč. 
Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
ad 2) 
Členové komise diskutovali o systému přidělování dotací v oblasti kultury tak, aby byla 
podpořena i spolková činnost. Komise zvažovala možnost vyhlásit další dotační titul na 
činnost spolků, nakonec se dohodla na jedné výzvě, která bude detailně rozpracována ( účel, 
uznatelné náklady, hodnotící kritéria, spolky musí prokázat dlouhodobou činnost). Metodikou 
hodnocení se bude komise zabývat na příštím zasedání. 
 
ad 3) 
Paní Šimo se dotazovala proč byla z Fb města odstraněna událost na kulturní akci Žďárský 
gurmán, kterou organizuje a byla podpořena z dotačního programu Kultura 2021. Paní Šimo 
uvedla na propagační materiál akce logo města (jedná se o povinnost na základě 
veřejnoprávní smlouvy) a spojení  „hlavní partner“. O udělení záštity, hlavního partnerství 
rozhoduje statutární zástupce nebo rada města, což nebylo splněno. 
 
Příští jednání komise bude 12. října 2021 v 17.00 hod na Městském úřadu ve Žďáře nad 
Sázavou v zasedací místnosti rady města. 
 

Program: 
1. výzva dotačního programu Ediční činnost 2022 
2. výzva a metodika hodnocení DP Kultura 2022 
3. Různé 
 
zapsala: Hrstková 
schválil: Sedláček 


