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Zápis z jednání 
 

Komise kultury a cestovního ruchu Rady města Nepomuku (KKCR) 
 

dne 27. 5. 2020 od 19:00 v salonku Sokolovny Nepomuk 

 
 

 

PREZENČNÍ LISTINA  
  

Členové KKCR Účast 

Jana Augustová ANO 

Bc. Šárka Boušová Omluvena 

Bc. Hana Černohousová Omluvena 

Václav Česák Omluven 

Mgr. Milan Demela ANO 

Ing. Pavel Jiran ANO 

Ladislav Kincl ANO 

PhDr. Pavel Kroupa ANO 

Mgr. Miloslav Kubík ANO 

Pavel Motejzík, DiS. ANO 

Helena Sedláčková ANO 

Ing. Radovan Sochor  Omluven 

Ing. Petra Šašková ANO 

Stanislav Vaník ml. ANO 

  

Hosté   

Bc. Lucie Korbová ANO 

Karel Baroch ANO 

  

  

  

 
 

Program jednání 
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1. Zahájení 

Předseda KKCR Pavel Kroupa zahájil jednání v 18.00 hod. a seznámil přítomné s navrženým 

programem jednání. Program byl akceptován. 

 

2. Hodnocení žádostí a návrh na rozdělení příspěvků z dotačního programu Podpora kulturních 

akcí 

Členové komise se věnovali posuzování žádostí o dotaci z programu Podpora kulturních akcí v roce 

2020. Pavel Kroupa předal členům komise informaci, že rada města navrhla zastupitelstvu snížit 

finanční prostředky v městských dotačních programech na rok 2020 o 25 %. Proběhla bohatá 

diskuse. Nakonec se komise jednomyslně shodla, že rozdělí původně alokovanou částku (120.000 

Kč) a pokud zastupitelstvo rozhodne o snížení příspěvku, pak se procentuálně sníží navrhované 

částky u jednotlivých projektů. 

Členové komise posoudili jednotlivé žádosti dle preferenčních kriterií stanovených pravidly 
dotačního programu. Návrh výše dotace v příloze pod názvem Podpora kulturních akcí 2020 – 
hodnocení komise.  

 

3. Dotační program Podpora činnosti neziskových organizací – nominace členů hodnotící 

komise, diskuze nad žádostmi 

Pavel Kroupa požádal členy komise, kdo by se mohl 3. 6. 2020 zúčastnit jednání se sportovní 
komisí, aby společně navrhli výši finančních prostředků z dotačního programu „Podpora činnosti 
neziskových organizací“ (rozhodovat bude výběrová komise složená ze 4 členů sportovní komise a  
4 členů kulturní komise). Jednání se zúčastní Václav Česák, Jana Augustová, Miloslav Kubík a Pavel 
Kroupa. 

Pavel Jiran informoval, že je v tomto dotačním programu podáno 28 žádostí a je požadováno 
815 050 Kč. Celková alokace na podporu činnosti činí 340 000 Kč. 

Padl návrh, aby se vzhledem k současné komplikované situaci doporučilo žadatelům, kteří podali 
dvě žádosti, odložení jedné žádosti na příští rok. 

 

4. Kulturní akce v létě 2020 

Pavel Motejzík podrobně informoval o programu Malá letní scény. Je připraveno 6 koncertů a 3 
divadelní představení. Pavel Kroupa řekl, že koncepce střídání divadla a hudby je správná. Ale 
výběr hudebních skupin je monotónní, chybí alternativa, džez a něco pro náročnější posluchače. 
Pavel Motejzík odvětil, že je program vázán na omezené finance. 

Od června do října se budou na náměstí A. Němejce konat pravidelné Nepomucké trhy. Každý trh 
bude spojen s hudebním doprovodem a pohádkou pro děti. Dále se připravuje Svatojakubská pouť 
na Přesanickém náměstí v sobotu 25.7.2020. Bohužel ve stejný den se koná i Nepomucký 
trojúhelník. Pavel Jiran informoval, že v sobotu se jedou jen tréninkové jízdy a hlavní závody se 
uskuteční v neděli 26.7.2020.  

Pavel Motejzík doplnil, že se také bude na hřišti u školy konat promítání letního kina. Tentokrát je 
promítání domluveno s městem Přeštice. Promítací dny jsou vždy středa a čtvrtek – 5. 8. + 6. 8. a 
12. 8. + 13. 8. Bude vybráno několik snímků a jejich seznam se zveřejní na webu, aby lidé mohli 
hlasovat, jaké filmy by chtěli vidět.   
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5. Různé 

Pavel Motejzík informoval o programu oslav třísetletého výročí blahořečení sv. Jana 

Nepomuckého. 16. 5. 2021 proběhne koncert Plzeňské filharmonie Pocta sv. Janu Nepomuckému. 

Na 30. 5. 2021 je naplánován na náměstí A. Němejce open air koncert sopranistky Evy Urbanové za 

doprovodu Komorního orchestru Národního divadla. 16.-18.5.2021 bude v Nepomuku zasedat 

Česká biskupská konference a hlavní mši (16.5.2021) bude celebrovat kardinál Dominik Duka OP, 

arcibiskup pražský a primas český, za přítomnosti českých biskupů. Během roku se uskuteční 

několik výstav a odborných přednášek. 

 

6. Závěr 

Předseda komise Pavel Kroupa poděkoval přítomným členům komise za účast a ukončil jednání 
komise ve 20.30 hodin. Další schůzka je svolána na středu 16. 9. 2020 v 18.00 hod. V případě 
potřeby bude schůzka svolána dříve. 

 

 

Zapsala Ing. Petra Šašková 
 


