
 
Zápis z jednání Kulturní komise ze dne 06.02.2023 

 
Přítomni: Ing. Dagmar Zvěřinová; Mgr. Veronika Černá; Mgr. Ivona Králová;  Mgr et Mgr. 
Lenka Šimo, Bc;  Ing. Jan Havlík, MPA; Ing. Miroslav Keller; Bc. Lubomír Neumann, MSc. 
BA;  Dana Hrstková 
Omluven: Ing. Martin Mrkos, ACCA 
 
Předsedkyně komise seznámila přítomné s navrženým programem jednání. 
Program:  
1. Informace o vyúčtování DP Kultura 2022 
2. Rozdělení žádostí v dotačním programu Kultura 2023 
3. Různé   
 
K programu neměl nikdo z přítomných připomínky. 
Usnesení 
Kulturní komise schvaluje program svého jednání dne 06.02.2023. 
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
Ad 1) 
Tajemnice komise seznámila členy s výsledky vyúčtování v dotačním programu Kultura 
2022. Z celkového počtu 24 přiznaných žádostí bylo 21 projektů realizováno a  vyúčtováno 
v termínu a v souladu s veřejnoprávní smlouvou. V jednom případě žadatel od smlouvy 
odstoupil, jedna dotace byla vrácena částečně a jeden projekt je v řízení.   
 
Ad 2) 
Tajemnice komise seznámila členy s počtem žádostí v dotačním programu Kultura 2023. 
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 
- výsledná 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 2023 – 
činnost a Metodika hodnocení žádostí KULTURA 2023 – akce.  
 
Tajemnice zašle členům komise následující dokumenty: 

 jednotlivé žádosti k hodnocení, 

 2 tabulky metodika  hodnocení 2023, 

 rozpočet ze žádostí a závěrečnou zprávu jednotlivých projektů. 
 

Hodnotitelé předají osobně nebo e-mailem tajemnici komise ohodnocené žádosti do 
čtvrtka 16.02.2023 do 24.00 hodin. 
 
 
Příští jednání komise bude 20. února 2023 v 16.30 hodin na Městském úřadě 
v zasedací místnosti rady  města. 
 



Program: 
1. Návrh na přidělení dotací v dotačním programu Kultura 2023 
2. Různé 
 
 
Zapsala: Hrstková 
Schválil: Zvěřinová 

 


