
Zápis z jednání Komise kultury a cestovního ruchu
 Rady města Nepomuk

Datum jednání:  18.3.2021 - 17:00
Místo jednání:  on-line (Google Meet)

PREZENČNÍ LISTINA 

Jméno a příjmení Funkce / Organizace Přítomnost
Členové komise:
PhDr. Pavel Kroupa Předseda KKCR ANO
Mgr. Milan Demela Místopředseda KKCR / ZŠ ANO
Ing. Pavel Jiran Člen KKCR / RMN / Fotoklub NE
Bc. Šárka Boušová Členka KKCR / Infocentrum ANO
Ing. Petra Šašková Tajemnice KKCR ANO
Mgr. Miloslav Kubík Člen KKCR / Sokolovna NE
Pavel Motejzík, DiS. Člen KKCR / Oddělení kultury MÚ NE
Jana Augustová Členka KKCR / Nepomucké kuchařinky NE
Helena Sedláčková Členka KKCR / KČT NE
Ing. Radovan Sochor Členka KKCR / Hotel U Zeleného stromu NE
Stanislav Vaník Člen KKCR / Nepal, Sokol ANO
Ladislav Kincl Člen KKCR / Nepal NE
Václav Česák Člen KKCR / Matice SJN NE
Hosté:

Předseda KKCR Pavel Kroupa zahájil jednání komise v 17:00 hod.

1. Zahájení, kontrola plnění usnesení
Předseda komise kultury a cestovního ruchu v úvodu pozdravil a přivítal všechny přítomné a 
následně je seznámil s návrhem programu jednání . 

Návrh programu jednání:

1) Zahájení, kontrola plnění usnesení 
2) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu Podpora kulturních akcí
3) Nominace členů do Hodnotící komise dotačního programu Podpora činnosti neziskových 
organizací
4) Různé 

K  návrhu programu jednání nebyl vznesen žádný pozměňující návrh.

Program byl schválen v     původním znění (5-0-0).
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Kontrola plnění usnesení: Doporučení pro kulturní akce z posledního zasedání budou záviset 
na epidemiologické situaci.

2. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu Podpora 
kulturních akcí

Podané žádosti byly dle preferenčních kritérií stanovených Pravidly dotačního programu s 
předstihem obodovány jednotlivými členy komise a na základě tohoto hodnocení byly 
navrženy výše poskytnutých dotací s ohledem na celkovou alokaci finančních prostředků v 
dotačním programu. Hodnocení a návrhy na výši dotací od jednotlivých členů komise byly e-
mailem zaslány administrátorce dotačního programu, která na jejich základě stanovila 
aritmetický průměr u každé žádosti. Tento výsledek byl opět rozeslán skrze oficiální e-mailový 
rozesílač členům komise k vyjádření. Nebyly žádné připomínky. Tabulka s navrženými 
částkami je v příloze.

USNESENÍ (USN-KKKCR-2021/1/1):

Komise kultury a cestovního ruchu navrhuje radě města a zastupitelstvu poskytnutí dotace 
z programu podpora kulturních akcí ve výši dle přílohy.

Schváleno (5-0-0)

3. Nominace členů do Hodnotící komise dotačního programu Podpora 
činnosti neziskových organizací

Proběhla krátká diskuze o možných nominatech a fungování výběrové komise.

USNESENÍ (USN-KKKCR-2021/1/2):

Do  hodnotící  komise  pro  dotační  program  č.4  Podpora  činnosti  neziskových  organizací 
komise  kultury  a  cestovního  ruchu nominuje  z  řad  svých  členů:  Milana Demelu,  Pavla 
Kroupu, Miloslava Kubíka a Pavla Motejzíka.

Schváleno (5-0-0)

4. Různé
Členové komise doufají, že se příště budou moci sejít již normálním způsobem.

5. Závěr
Předseda KKCR Pavel Kroupa poděkoval všem za účast a ukončil jednání ve 17:30.

Zapsal:  Pavel Kroupa

Příloha: Návrh na rozdělení dotací z programu Podpora kulturních akcí.
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