
Zápis z jednání kulturní komise 

30. 8. 2021, 15:00, Zasedací místnost nad TIC, nám. Republiky 

Program: 

1. Hodnocení žádostí o tematické granty  
2. Prezentace a projednání individuální žádosti pana Mgr. Olivera Maliny na natáčení 

dokumentárního filmu 
3. Individuální žádost o dotaci – Nachmelené mlýny 
4. Úprava Pravidel pro poskytování dotací z Programu podpory kultury 
5. Různé 

 
Přítomno je 9 členů s hlasovacím právem, komise je usnášeníschopná. 
 
Hlasování o programu jednání – Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Schváleno 

 

1. Hodnocení žádostí o tematické granty 

Celkem bylo doručeno 13 žádostí do výzvy „Vybavení pro kulturní činnost“ s alokací 500.000 Kč a 4 

žádosti do výzvy „Podpora literární tvorby a ediční činnost, podpora činnosti věnované literatuře 

(přednášky, sympozia, doprovodné výstavy)“ s alokací 150.000 Kč.  

Dva projekty nesplnily požadavky a byly vyřazeny z hodnocení.  
 
Na jednání se dostavil pan Kraus, počet členů s hlas. právem je 10. 

Návrh usnesení č. 1 
Kulturní komise navrhuje podpořit projekty v rámci tematických grantů „Vybavení pro kulturní 
činnost“ dle tabulky, která je přílohou tohoto usnesení.  
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení přijato 
 
Návrh usnesení č. 2 
Kulturní komise navrhuje podpořit projekty v rámci tematických grantů „Podpora literární tvorby a 
ediční činnost, podpora činnosti věnované literatuře (přednášky, sympozia, doprovodné výstavy)“ dle 
tabulky, která je přílohou tohoto usnesení.  
Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení přijato  
 

2. Prezentace a projednání individuální žádosti pana Mgr. Olivera Maliny na natáčení 
dokumentárního filmu 

 
Prezentace ukázky.  
 
Pan Malina představil projekt „Deníček služebné“.  
Zpětnou vazbu z historického hlediska poskytl host jednání, ředitel Památníku Zámeček Pardubice 
pan Viktor Janák.  
 
 
 
 



Návrh usnesení č. 3 
Kulturní komise navrhuje podpořit projekt „Deníček služebné“ částkou ve výši 70.000 Kč.  
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 6 
Usnesení nepřijato 
 
Návrh usnesení č. 4 
Kulturní komise navrhuje podpořit projekt „Deníček služebné“ částkou ve výši 50.000 Kč.  
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1 
Usnesení přijato 
 

3. Individuální žádost o dotaci – Nachmelené mlýny 
 
Návrh usnesení č. 5 
Kulturní komise navrhuje podpořit projekt „Nachmelené mlýny“ částkou ve výši 15.000 Kč.  
Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 2 
Usnesení přijato 
 

4. Úprava Pravidel pro poskytování dotací z Programu podpory kultury 
 
K řešení je otázka počtu žádostí v rámci jednoho dotačního kola/tematického grantu, dále otázka 
horní hranice dotace.  
 
Podklady budou zaslány členům, projednání pravidel v listopadu.  
 

5. Různé 
 
Proběhla diskuze o kulturních akcích v letních měsících.  
 
 
Následující jednání bylo stanoveno na 4. 10. 2021 od 17:00. 

Přílohy:  

- Prezenční listina z 30. 8. 2021; 

- Příloha usnesení č. 1 a 2 - tabulka hodnocení projektů; 

 

Zapsal:  Martin Karas  Ověřil: Martin Beran  Ověřil: Miloš Adamů 

  vedoucí OKCR  předseda komise  místopředseda komise 

 


