
Zápis z jednání kulturní komise 

10. 5. 2021, 16:00, MS Teams 

Jednání v online režimu z důvodu uplatnění preventivních protiepidemických opatření 

Program: 

1. Hodnocení žádostí o poskytnutí dotací z Programu podpory kultury 
2. Projednání individuální žádosti na projekt RC Ponorka (paní Andrea Sokolová) 
3. Projednání vyhlášení tematických grantů 
4. Různé 

 
Přítomno je 12 členů s hlasovacím právem, komise je usnášeníschopná. 
 
Hlasování o programu jednání – Pro: 12 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Schváleno 

 

1. Hodnocení žádostí o poskytnutí dotací z Programu podpory kultury  

 

K jednání se připojil pan D. Kraus, počet členů s hlasovacím právem je 13. 

Jitka Chaloupková představila přítomným hodnotící tabulku, celkem bylo ve druhém dotačním kole 

přijato 43 žádostí, z čehož nejvíce se řadí do kategorie dlouhodobých projektů.  

Martin Beran upozornil na zhoršenou formální úroveň žádostí, a to i u pravidelných žadatelů.  

Milan Novák navrhl přidat do formuláře pro žadatele kolonku, ve které by se (v případě opakované 

akce) povinně uváděl ročník. Jitka Chaloupková o tuto informaci formulář doplní.  

Šárka Zahálková rovněž zmínila neprofesionalitu žadatelů a z toho plynoucí nízkou úroveň jejich 

žádostí po formální stránce.  

Martin Karas zdůraznil, že vlivem situace a protiepidemických opatření nebylo možné uspořádat 

v letošním roce seminář pro žadatele, což mohlo vést k zhoršené úrovni podaných žádostí.  

Na závěr diskuse se komise shodla na nutnosti být s žadateli v kontaktu a opět všem vysvětlit 

nezbytnost veškerých informací, i když se jedná o pravidelné žadatele.  

Usnesení č. 1 

Kulturní komise souhlasí s výší navržených dotací z Programu podpory kultury dle tabulky, která je 

přílohou č. 1 tohoto zápisu.  

Hlasování – Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0 

Schváleno 

2. Projednání individuální žádosti paní Sokolové 

 
Jitka Chaloupková informovala komisi o úmrtí pana Lumíra Sokola – vzhledem k této skutečnosti jeho 
dotace musela být zrušena. Paní Andrea Sokolová, jež zmíněné projekty přebírá a pokračuje 
v činnosti svého chotě, podala novou individuální žádost na stejnou finanční částku, která byla panu 
Sokolovi schválena dříve v tomto roce Zastupitelstvem města Pardubic.  
 



 
Usnesení č. 2 

Kulturní komise souhlasí s poskytnutím individuální dotace paní Andree Sokolové na projekt RC 

Ponorka – podpora celoroční činnosti, 2letý grant – ve výši 80 000 Kč dle žádosti, která je přílohou č. 

2 tohoto zápisu.  

Hlasování – Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0 

Schváleno 

 

3. Projednání vyhlášení tematických grantů 

 
Jitka Chaloupková sdílela tabulku s přehledem čerpání z PPKU za rok 2021 pro upřesnění možností 
finančního rámce pro vyhlášení výzvy z Programu podpory kultury – podávání žádostí o poskytnutí 
dotace dle vyhlášených témat. Martin Karas podal podnět k diskusi o podpoření mimořádně vyšší 
částky v oblasti grantu „Vybavení pro kulturní činnost“, a to s ohledem na nepříznivou situaci 
v oblasti kultury vlivem pandemie (při níž byly subjekty dlouhou dobu zavřené) a také na fakt, že loni 
tematické granty vyhlášeny nebyly. Z tohoto důvodu je třeba přihlédnout na vyhlášení grantu jako na 
možnost pomoci kulturním subjektům nastartovat jejich činnost. Obdobný postup se chystá také v 
rámci Národního plánu obnovy, v jehož programech je zastoupena modernizace kulturních institucí.  
 

• Vybavení pro kulturní činnost s dotací 500 000 Kč  

• Projekty, které se zabývají literární tvorbou s dotací 150 000 Kč 

Hlasování proběhlo 14. 5. 2021 per rollam.  

4. Různé  

V tomto bodu představila Lucie Strnadová členům komise aplikaci pro jednání komisí a výborů, 

přístupové údaje členům jednotlivě rozešle. 

 

Online jednání se zúčastnili:  

J. Mazuch, M. Beran, M. Novák, Z. Grohová, M. Milata, Z. Šťastná, J. Kňava, Š. Zahálková, M. Adamů, 

T. Hrubý, L. Kutílková, V. Kubáč, P. Černíková, J. Lejhanec, D. Kraus, M. Karas, J. Chaloupková, 

L. Strnadová 

Následující jednání bylo stanoveno na 14. 6. 2021 od 17 hodin.  

 

Zapsala: Lucie Strnadová Ověřil: Martin Beran  Ověřil: Miloš Adamů 

  tajemnice komise předseda komise  místopředseda komise 

 


