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Komise:
Datum:
Přítomni:

Komise kulturní
7. 12. 2015 16:00 hod
L. Frankovicová, Mgr. T. Morawski, Bc. O. Dekojová, P. Bečán, V. Veselý, E.
Vaňková, J. Fraňková, J. Veselá, K. Špalková, V. Lebedová, L. Kment, J. Trešl, P.
Apolen, Z. Jeřábek

Omluveni:

RNDr. I. Šanc, Mgr. D. Vepřková, T. Gryč

Neomluveni:
Hosté:
Člen RM:
Příští jednání:

Jaroslav Míchal
Bude určeno v novém roce

1) Návrh usnesení pro RM:
Rada města
bere na vědomí
zápis z jednání kulturní komise ze dne 7. 12. 2015

2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře:
a. Předseda komise přivítal přítomné členy a pana Jaroslava Míchala hodnotitele grantových
žádostí v oblasti kultura.
Hlavním bodem programu – vyhodnocení grantových žádostí.
Předseda navrhl členům komise postup pro hodnocení žádostí, po vyřazení části projektů do
Calendaria Cuthna zbylo na rok 27 žádostí. Zpracování podkladů je v jedné tabulce i
s komentářem, seznámil se způsobem zpracování hodnocení.
Posuzovala se kritéria:
- originalita projektu
- přínos projektu pro město
- přiměřenost rozpočtu ve vztahu k realizaci projektu
- bonus pro žadatele
- spolufinancování
- spolupráce žadatele
V diskuzi: O. Dekojová – grantová žádost „Průzkum starých důlních děl“ – patří do kultury? –
hodnotitel – ano, bude i prezentace.
Z. Jeřábek – problémové grantové žádosti byly převedeny do Calendaria Cuthna, ptá se, co
hodnotí komise?
E. Vaňková – vyjádřila nesouhlas, nezná pozadí, ale vyjádřit by se komise k této situaci
měla…..
Komise pokračovala v konkrétním hodnocení žádostí spolu s hodnotitelem. U velkého
množství grantů zaujalo, jak se hodnocení členů komise rozcházelo s výsledky od hodnotitele.
Zejména u grantů, které nesplňovaly podmínky zadání k rozpočtu, či obsahovaly zásadní
chyby, které již samy o sobě danou žádost z konkrétního kritéria hodnocení vyřazovaly. Ty pak
byly členy komise vyhodnoceny jako nehodnotitelé, a hodnotitelem byly naopak ohodnoceny
jako adekvátní. Tyto rozpory, které překvapily členy komise nebyly v následné diskuzi nikterak
více vysvětleny.
Adventní koncerty KKO – převedeno na II. pololetí
Odpolední čaje na Zlaté Stoupě – zamítnuto (1 člen proti, 1 člen se zdržel)

Kutnohorské pověsti – zamítnuto
X. benefiční ples a 10 let výročí ČZBB – převedeno na II. pololetí
Odstartujme Vánoce 2016 – zamítnuto – doporučeno podat žádost na malý grant
Divadelní festival Kutná Hora 2016 – zamítnuto – 1 člen proti, 1 člen se zdržel
Výstava obrazů Natálie Žampach Kohlmunzerové a Petra Poláška – zamítnuto jednomyslně
Vinobraní – Dožínky na zámku Kačina – zamítnuto jednomyslně
Ty děti si pořád hrají – zamítnuto jednomyslně
Rok židovské kultury v Kutné Hoře – zamítnuto jednomyslně
Oslava svátku sv. Jakuba – zamítnuto – 2 členové se zdrželi
Kutná Hora zelená – zamítnuto jednomyslně
Průzkum prezentace starých důlních děl v Kutné Hoře – zamítnuto jednomyslně.
Výsledné hodnocení komise i s návrhem financí je v příloze.

Další jednání kulturní komise: bude určeno v lednu 2016
adresa: komise.kultura@mu.kutnahora.cz

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:

4) Reakce rady města:

Zapsala: Jaroslava Brandejská
Elektronicky ověřil: Mgr. Tomáš Morawski

