Zápis z jednání kulturní komise ze dne 07.02.2022
Přítomni: Tomáš Sedláček, Stanislav Mokrý, Martin Blažíček, Helena Myšková, Lenka Šimo,
Leoš Drahotský, Dana Hrstková.
Omluveni: Jana Svobodová, Adam Pažourek, Milan Mokrý

Předseda komise seznámil přítomné s navrženým programem jednání.
Program:
1. Informace o vyúčtování DP Kultura 2021
2. Rozdělení žádostí v dotačním programu Kultura 2022
3. Různé
K programu neměl nikdo z přítomných připomínky.
Usnesení
Kulturní komise schvaluje program svého jednání dne 07.02.2022.
Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
SCHVÁLENO
Ad 1)
Tajemnice komise seznámila členy s výsledky vyúčtování v dotačním programu Kultura
2021. Z celkového počtu 24 přiznaných žádostí bylo 8 vráceno, částečně nebo v plné výši.
Čtyři projekty byly v rámci vládních nařízení souvisejících s Covidem-19 pozměněny.
12 projektů bylo realizováno dle podané žádosti. Členové komise se shodli na následujícím
postupu: rok 2021 opět nebyl jednoduchý na organizování kulturních akcí. Komise se
dohodla ohodnotit vyúčtování žádostí z minulého roku všem 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: 6, proti: 0, zdržel se: 0.
SCHVÁLENO
Ad 2)
Tajemnice komise seznámila členy s počtem žádostí v dotačním programu Kultura 2022.
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 Kultura 2022
– činnost a Metodika hodnocení žádostí KULTURA 2022 – akce“.
Tajemnice zašle členům komise následující dokumenty:
• seznam žadatelů
• jednotlivé žádosti k hodnocení
• tabulku dvou metodik pro hodnocení 2022.

Hodnotitelé předají osobně nebo e-mailem tajemnici komise ohodnocené žádosti do
čtvrtka 17.02.2022 do 24.00 hodin.
Ad 3)
Tajemnice komise seznámila členy s přehledem kulturních akcí v letošním roce, které jsou
směrovány k výročí 300 let vysvěcení poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené
hoře.
Do 11. 2. 2022 mohou členové komise zasílat svoje podněty k oslavám.
Příští jednání komise bude 21. února 2022 v 16.30 hodin na Městském úřadě
v zasedací místnosti rady města.
Program:
1. Návrh na přidělení dotací v dotačním programu Kultura 2022
2. Různé

Zapsala: Hrstková
Schválil: Sedláček

