
Zápis kulturní komise 

8. 3. 2021 

Jednání v online režimu z důvodu přetrvávající epidemiologické situace a z toho vyplývajících vládních 

nařízení 

 

Program: 

1. Projednání Výroční zprávy kulturní komise za rok 2020 

2. Projednání žádostí o dotace z PPKU – 1. kolo 2021 

3. Různé  

 
Na úvod jednání předseda komise přivítal pana Miloše Adamů, nového člena, který byl 1. března t. r. 
RmP do komise jmenován za odvolanou místopředsedkyni paní A. Kučerovou. 
Následně proběhlo hlasování o programu řádného jednání.  
 
Hlasování: PRO: 10  PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 0 
 
 

1. Projednání Výroční zprávy kulturní komise za rok 2020  

Výroční zpráva, která je přílohou č.1 tohoto zápisu, byla členům zaslána k prostudování před jednáním 

komise. Žádný z členů neshledal ve výroční zprávě mylnou informaci, která by vyžadovala úpravu, a 

všichni jsou se zněním zprávy ve shodě. 

Usnesení č. 1:  

Kulturní komise schvaluje Výroční zprávu kulturní komise za rok 2020 ve znění, které je přílohou 

tohoto usnesení.  

Hlasování: PRO: 10 PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 0 

 

2. Projednání žádostí o dotaci z Programu podpory kultury – 1. kolo 2021 
 

Předseda komise požádal referentku ekonomického oddělení odboru školství, kultury a sportu paní 

J. Chaloupkovou o představení žádostí o dotaci a o komentář k tabulce s výslednými hodnoceními 

členů komise.  

J. Chaloupková upozornila především na změny ve výpočtu vzhledem k implementaci nového 

výpočtového vzorce. Tento vzorec klade větší důraz na bodové hodnocení jednotlivých žádostí. 

Alokovaná částka pro toto dotační kolo byla stanovena na 3.500.000 Kč. 

 

Po předběžném projednání žádostí byly členy komise zmíněny připomínky k Pravidlům pro poskytování 

dotací z PPKU v oblasti hodnocení žádostí.  

 

Š. Zahálková zmínila možnost případného vložení hodnotící kategorie udržitelnosti a komplexní kvality. 

 

Na jednání se připojila paní Z. Šťastná, počet členů s hlasovacím právem je 11. 

 

J. Lejhanec navrhl zvlášť hodnotit tzv. „velké“ žadatele, jejichž žádosti by se mohly vypočítat 

samostatně dle vzorce určeného pro tuto kategorii.  



 

Na jednání se připojil pan J. Kňava, počet členů s hlasovacím právem je 12. 

 

V. Kubáč upozornil na problematiku komerčnosti některých akcí, pro kterou by mohlo být řešením 

vložení kritéria komerčnosti do pravidel pro hodnocení žádostí z daného programu podpory.  

 

Usnesení č. 2: Kulturní komise souhlasí s výší navržených dotací z PPKU dle tabulky, která je přílohou 

č. 2 tohoto zápisu.  

 

Hlasování: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 1 

 

3. Různé 

Bod různé nebyl vyplněn žádnou informací nikoho z přítomných. 

 

 

Další jednání komise bylo stanoveno na 12. 4. 2021 od 17:00 hod. 

 

Online jednání se zúčastnil/a: 

M. Beran, L. Kutílková, J. Lejhanec, P. Černíková, M. Adamů, D. Kraus, M. Milata, Š. Zahálková, M. 

Novák, V. Kubáč, J. Kňava, Z. Šťastná, J. Mazuch, J. Chaloupková, M. Karas, L. Strnadová 

 

 

Zapsala: Lucie Strnadová Ověřil: Martin Beran  Ověřil: Jiří Lejhanec 

tajemnice komise  předseda komise  člen komise 

   

 

 


