
Zápis z jednání 

Komise kultury a cestovního ruchu Rady města Nepomuku (KKCR) 

dne 6. 1. 2016 od 18:00 v salónku Švejk restaurantu Nepomuk 
 

PREZENČNÍ LISTINA 

  

   členové KKCR organizace přítomnost 

Jana Augustová Nepomucké kuchařinky ANO 

Bc. Šárka Boušová KIC Nepomuk, Fotoklub ANO 

Mgr. Miroslava Brožová Fénix ANO 

Mgr. Milan Demela Fotoklub, předseda KKCR ANO 

Mgr. Markéta Duchoslavová Svatojánské muzeum ANO 

PhDr. Pavel Kroupa MÚ Nepomuk ANO 

Bc. Miloslav Kubík Sokolovna, SDH Nepomuk ANO 

Jakub Kurc Nepal ANO 

Helena Sedláčková KČT Nepomuk NE 

Ing. Radovan Sochor Švejk restaurant, Matice SJN NE 

Bc. Petra Šampalíková MC Beruška ANO 

Ing. Petra Šašková KIC Nepomuk, tajemnice KKCR ANO 

Stanislav Vaník ml. Nepal, Sokol NE 

   Hosté     

Pavel Motejzík Mikroregion Nepomucko, NN ANO 

      

 
 
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Dotační programy v roce 2016 
3. Cena starosty – osobnost roku 
4. Soutěž na nový web Nepomuka 
5. Diskuse 
6. Termín příštího jednání KKCR 
7. Závěr 

1. Zahájení 
Předseda KKCR M. Demela zahájil jednání v 18.05 hod., popřál členům komise mnoho zdraví a pracovních 

úspěchů v roce 2016 a seznámil s navrženým programem jednání. Program byl akceptován. 



2. Dotační programy v roce 2016 
Místostarosta P. Kroupa seznámil přítomné se změnami zapracovanými do Pravidel dotačních programů 

města Nepomuk, týkajícími se kulturních akcí. Celkový objem financí na tento dotační program činí 90.000 Kč, 

maximální výše poskytnuté dotace v rámci jedné žádosti je 20.000 Kč, dotace může krýt až 80 % účetně 

doložených nákladů projektu. Žádost musí být podána nejpozději do 26. 2. 2016. Dojde ke zjednodušení 

účelu čerpání dotace. Nově se budou moci dotační prostředky použít i na občerstvení. Pro sportovní akce se 

vypsal samostatný program. Jednání zastupitelstva, kde by měly být schváleny dotační programy, preferenční 

kritéria i objemy finančních prostředků, se koná již 13. 1. 2016. 

Proběhla diskuze k účelům, na něž lze čerpat prostředky a k hodnotícím kritériím. Většinově podpořen návrh 

na možnost proplácení občerstvení. 

M. Brožová navrhla, že by žadatel o dotaci měl doložit publicitu projektu a při propagaci měl uvést, že akce 

byla podpořena městem Nepomuk. V Nepomuckých novinách by se o akci informovalo předem i poté, 

zveřejní se např. fotografie z průběhu konání akce. 

3. Cena starosty – osobnost roku 
P. Kroupa seznámil členy komise s nápadem na nový „dotační program“, či spíše anketu, kterou by bylo 

ocenění pro osobnosti, které se v uplynulém roce zasloužily o výjimečné výsledky na poli veřejného života, 

práce s mládeží, spolkové činnosti, kultury či sportu. Veřejnost by mohla nominovat osobnost (či skupinu 

osob), která by si toto ocenění zasloužila. Nezávislá výběrová komise by pak návrhy vyhodnotila a vyberala tři 

osobnosti. V diskuzi byl tento nápad podpořen, otázkou zůstává, zda jej koncipovat na jednotlivce nebo i 

skupiny. 

4. Soutěž na nový web Nepomuka 
P. Motejzík informoval přítomné, že soutěž na nový web města ještě nebyla vyhlášena, ale dojde k tomu co 

nejdříve. Zadávací podmínky jsou již připraveny. M. Kubík upozornil na skutečnost, že lidé chodí na akce na 

základě informací ze sociálních sítí a nezjišťují údaje z plakátů. M. Demela navrhl, že problémy s propagací 

probereme na příští schůzce. 

5. Diskuse 
Dále bylo členy komise projednáváno parkování autobusu před KIC. Zaměstnanci Švejk restaurantu často již 

v dopoledních hodinách umístí na parkoviště stojan s rezervací pro autobus a znemožní tím parkování 

ostatním. Bylo by vhodnější nechat cestující před hotelem vystoupit a autobus přeparkovat dole na náměstí, 

kde by nikomu nepřekážel.  

Dále byla otevřena otázka budoucího využití hřiště u základní školy. Pokud dostane FK Nepomuk dotaci na 

umělý trávník, nebudou mít spolky prostor na konání akcí, které se tam obvykle konají. Bohužel město 

nevlastní v centru města vhodný prostor, kam by se akce mohly přesunout. Navíc se nehledí na přání občanů, 

kteří se v listopadu zúčastnili plánovacího setkání s architektem.  



6. Termín příštího jednání KKCR 
Termín příští schůzky Komise kultury a cestovního ruchu bude stanoven prostřednictvím e-mailové 

korespondence. 

7. Závěr 
Předseda komise M. Demela ukončil jednání komise v 19:40 hod. 

 

Zapsala Ing. Petra Šašková 


