
Zápis z jednání Kulturní komise ze dne 07.03.2022 
 
Přítomni : Tomáš Sedláček, Helena Myšková, Lenka Šimo, Leoš Drahotský, Martin Blažíček, 
Stanislav Mokrý, Milan Mokrý, Dana Hrstková 
Omluveni : Jana Svobodová, Adam Pažourek 
Host: Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM 
 
Předseda komise seznámil přítomné s navrženým programem jednání. 
Program:  
1. Návrh na přidělení dotací v dotačním programu Kultura 2022 
2. Návrh na přidělení dotací v dotačním programu Ediční činnost 2022 
3. Různé 
K programu neměl nikdo z přítomných připomínky. 
 
Usnesení 
Kulturní komise schvaluje program svého jednání dne 07.03.2022. 
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
Ad 1) 
Tajemnice komise předložila tabulku s návrhem dotací v dotačním programu Kultura 2022. 
Jedna žádost byla přehodnocena na komisi, neboť se hodnotitelé rozešli o více než 10 bodů. 
Jednalo se o žádost č.1: AKORDUM, z.s. Praha  
 
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 2022 a doporučuje radě města a zastupitelstvu města tyto částky ke schválení. 
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
Ad 2) 
Komise hodnotila žádosti v DP Ediční činnost 2022. Všech 6 žádostí bylo administrativně 
správně. Komise detailně posuzovala jednotlivé žádosti, zvlášť se zaměřila na rozpočet a 
dopad na publicitu města.  Komise rozdělila mezi 6 projektů finanční objem 139 tis. Kč. 
 
Usnesení 
Kulturní komise schvaluje navrženou výši finančních prostředků jednotlivým žadatelům z DP 
Ediční činnost 2022 a doporučuje radě města ke schválení. 
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
Ad 3) 
Paní Šimo se dotazovala na vývoj oslav 300 let od vysvěcení Poutního kostela sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře. Pan Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM, hovořil o přípravě oslav 
a spolupráci města s Římskokatolickou farností Klášter, spolkem Putování za Santinim a 
zámkem Žďár. V současné době se tvoří plakát a internetové stránky. Paní Šimo nabídla 
pomoc zapojit se do oslav formou tvorby programů pro školy. 



 
Příští jednání komise bude v pond ělí 4. dubna 2022 v 17.00 hodin v zasedací místnosti  
rady m ěsta.  
 
 
 
Zapsala: Dana Hrstková 
Schválil: Tomáš Sedláček 
 


