
Zápis z jednání Kulturní komise ze dne 20.02.2023 
 
Přítomni: Ing. Dagmar Zvěřinová; 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, Mgr. Veronika Černá 
Host: Jaroslav Hedvičák 
 
Předsedkyně komise seznámila přítomné s navrženým programem jednání. 
Program:  
1. Návrh na přidělení dotací v dotačním programu Kultura 2023 
2. Různé 
 
K programu neměl nikdo z přítomných připomínky. 
Usnesení 
Kulturní komise schvaluje program svého jednání dne 20.02.2023. 
Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
Ad 1) 
Tajemnice komise předložila tabulku s návrhem dotací v dotačním programu Kultura 2023. 
Pět žádostí bylo přehodnoceno přímo na komisi, neboť se hodnotitelé rozešli o více než 10 
bodů. Jednalo se o žádosti: 
č.2 Folklorní spolek Studánka 
č. 8 Orel jednota 
č. 17 Pěvecký sbor Svatopluk 
č. 30 Dita Kloudová 
č. 33 Fotoklub Vysočina 
 
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 2023 a doporučuje radě města a zastupitelstvu města tyto částky ke schválení. 
Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
Ad 2) 

- Členové komise se dohodli, že na některém z příštích zasedání se budou zabývat 
doplněním  metodiky hodnocení i samotnou výzvou dotačního programu Kultura. 

- Paní Šimo se dotazovala p. místostarosty na projekt Cisterciácká krajina. Vedoucí 
OŠKS p. Sedlák pošle členům komise e-mailem dostupné informace. 

 
 
Příští jednání komise bude 6. března 2023 v 16.30 hodin v Domu kultury ve Žďáře nad 
Sázavou. 
 
 
Zapsala: Hrstková 
Schválila: Zvěřinová 


