
Zápis z jednání Kulturní komise ze dne 12.12.2022 
 
Přítomni: Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Veronika Černá, Mgr. Ivona Králová, Mgr et Mgr. 
Lenka Šimo, Ing. Jan Havlík MPA, Ing. Miroslav Keller, Dana Hrstková 
Omluven: Bc. Lubomír Neumann 
 
Komise se sešla v pondělí 12. prosince 2022 v 16.00 hodin na MěÚ ve Žďáře nad Sázavou. 
Předsedkyně komise seznámila přítomné s navrženým programem jednání. 
 
Program:  

1. Představení členů komise, administrativní záležitosti 
2. Plán činnosti na rok 2023 
3. Seznámení s dotačním programem Kultura 2023 
4. Různé 

K programu neměl nikdo z přítomných připomínky. 
 
Usnesení 
Kulturní komise schvaluje program svého jednání dne 12.12.2022. 
Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
Ad 1) 
Jednalo se o první zasedání komise, předsedkyně komise přivítala členy a proběhlo jejich 
představení. Tajemnice komise projednala se členy organizační záležitosti. 
 
Ad 2) 
Předsedkyně komise seznámila členy s návrhem plánu činnosti na rok 2023. Během jednání 
členové doplnili do plánu body a témata  k projednání.   
Předsedkyně  komise vyzvala členy, aby se vyjádřili k četnosti zasedání komise. Komise se 
bude scházet 1x za měsíc, popř. dle potřeby. Tajemnice komise  požádala členy k účasti na 
kulturních akcích, aby jako hodnotitelé dotací měli dostatečný přehled. Členové se dohodli, 
že v rámci prvního roku zasedání komise navštíví příspěvkové organizace města (Kultura 
Žďár, Knihovna M.J. Sychry, ZUŠ F. Drdly, Active – SVČ),  ITC na Staré radnici a Regionální 
muzeum. 
Plán činnosti bude přílohou zápisu. 
Usnesení 
Kulturní komise schvaluje plán činnosti na rok 2023. 
Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
Ad 3) 
P.  Hrstková seznámila členy s výzvou dotačního programu Kultura 2023. Žádosti se budou  
podávat od 01.01.2023 do 31.01.2023. Poté garant programu provede kontrolu 
administrativní správnosti žádostí. Následně členové komise si losem určí, které dvě žádosti 
budou hodnotit. Hodnocení provedou podle metodiky hodnocení.  Získané hodnocení 
tajemnice komise zpracuje, komise se opět sejde k případným bodovým nesrovnalostem a 
celý materiál předává radě města ke schválení. 

 
Ad 4) 
Paní Šimo se dotazovala na místo uložení Kosinkovy sbírky. Celá Kosinkova sbírka je 
uložena v Regionálním muzeu. 
 
Zazněl požadavek na vedoucího odboru školství, kultury, sportu a marketingu p. Sedláka, 
ohledně  seznámení s programem kulturní akce  Den Žďáru 2023. Termín – příští komise. 
 



Na některém z dalších jednání komise bude prezentován dobrovolný spolek obcí České 
dědictví UNESCO. Jedná se o spolek obcí,  na jejichž území se nachází památka a je 
zapsána na seznam kulturního a přírodního bohatství  UNESCO. Přínosy členství město vidí 
ve společném lobbingu, společné propagaci a turismu, spolek se snaží o osvětu a  
vzdělávání a v neposlední řadě jde o ekonomický přínos pro jednotlivá města a obce. 
 
Přítomní se dohodli, že tzv. výjezdní zasedání komise zahájí 23. ledna 2023  v  ITC na Staré 
radnici. 
 
Termíny dalších zasedaní Kulturní komise: 
23. ledna 2023 v 16.30 ITC Stará radnice 
6. února 2023 v 16.30 zasedací místnost rady města 
20. února 2023 v 16.30 zasedací místnost rady města 
 
 
 
 
zapsala: Hrstková 
schválil: Ing. Zvěřinová 


