
Zápis z jednání Kulturní komise ze dne 29.11.2021 
 
Přítomni: Helena Myšková, Lenka Šimo, Tomáš Sedláček, Leoš Drahotský, Martin Blažíček,  
Dana Hrstková. 
Omluveni: Jana Svobodová, Romana Gažiová, Stanislav Mokrý, Adam Pažourek 
 
 
Předseda komise seznámil přítomné s navrženým programem jednání. 
Program:  
1. Zhodnocení činnosti komise za rok 2021 
2. Různé 
K programu neměl nikdo z přítomných připomínky. 
Usnesení 
Kulturní komise schvaluje program svého jednání dne 29.11.2021. 
Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 

Ad 1) 
Počátek roku jako každoročně byl věnován dotacím v oblasti kultury. Komise projednala 
systém vyúčtování, kdy většina organizátorů akcí byla zasažena pandemií Covid 19 a 
naplánované projekty musely být změněny.  Následně komise hodnotila žádosti o dotace 
2021 a jejich výši doporučila  radě a zastupitelstvu města. Několik zasedání komise věnovala 
aktualizaci výzvy a metodiky hodnocení dotačního programu. Do výzvy byla zapracována 
možnost požádat i na činnost spolku. Dále komise připravila dotační program Ediční činnost 
2022. Členové komise navštívili příspěvkovou organizaci Kultura Žďár a poutní kostel sv. J. 
Nepomuckého na Zelené hoře, který byl znovuotevřen  při příležitosti dokončení oprav. 
 
Ad 2) 
Tajemnice komise požádala členy o stanovisko k vyúčtování dotací  v DP Kultura 2021, 
v době vyhlášení nouzového stavu, z hlediska proúčtovaných dokladů. Projekt byl připraven, 
propagován, ale pro nemoc a karanténu účinkujících nemohl být zrealizován. Rovněž 
divácká návštěvnost by byla velice omezena. 
Usnesení 
Kulturní komise schvaluje uplatnění již proúčtovaných  dokladů  do vyúčtování projektu. 
Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
Paní Šimo se dotazovala na dlouhodobou podporu místních spolků. Např. podporou 
nájemného. Komise se shodla v názoru, že je třeba kulturní spolky podporovat a žádá 
garanta komise o sdělení, prověřit možnost financování. 
 
  
Závěrem předseda Sedláček poděkoval členům komise za jejich práci a popřál hodně zdraví, 
optimismu a dobré spolupráce do roku 2022. 

 

 
Příští jednání komise bude 10. ledna 2022 v 17.00 hod na Městském úřadu ve Žďáře 
nad Sázavou v zasedací místnosti rady města. 

 

 
zapsala: Hrstková 
schválil: Sedláček 


