
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
4. Zastupi te lstva města

konaného dne 29.4.2019

NKZ - Zřizovací listina

V návaznosti na úkol z RM č. 5 je předkládán návrh nového úplného znění Zřizovací listiny Novoměstských 
kulturních zařízení Nové Město na Moravě (dále ZL).
Důvodem pro pořízení úplného nového znění zřizovací listiny bylo zpřehlednit tento dokument, protože ZL z roku 
2011 již obsahovala dalších 6 dodatků.
Současně s novým zněním ZL je předkládán návrh na změnu organizační struktury Novoměstských kulturních 
zařízení, a to vytvoření středisek: Kulturní dům, Městská knihovna, Horácké muzeum a Informační 
centrum, K Club.
Další navrhovanou změnou je vymezení hlavní činnosti s tím, že je navrhováno zahrnout do hlavní činnosti i 
hospodaření K Clubu.

§ 84 odst. 2) písm. d) z. o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrh nového úplného znění Zřizovací listiny Novoměstských kulturních zařízení Nové Město na Moravě, se 
sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, IČ: 00372854 dle přílohy č. 
1 materiálu s účinností od 1.1. 2020.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová

Vyjádření: Návrh nového úplného znění ZL včetně návrhu na vytvoření středisek 
(Kulturní dům, Městská knihovna, Horácké muzeum a Informační 
centrum, K Club) a zařazení hospodaření K Clubu do hlavní činnosti 
organizace byl projednán a doporučen ke schválení vedením města, 
odborem FIN, odd. IAFK.
Rada města projednala tento návrh dne 15.4.2019 a doporučuje 
zastupitelstvu města ke schválení návrh nového úplného znění ZL včetně 
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návrhu na vytvoření  změny organizační struktury Novoměstských 
kulturních zařízení vytvořením středisek: Kulturní dům, Městská 
knihovna, Horácké muzeum a Informační centrum, K Club a 
změnu ve vymezení hlavní činnosti = zahrnutí do hlavní činnosti 
i hospodaření K Clubu.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Navrhované změny:
1. Vytvoření nového úplného znění zřizovací listiny zapracováním 6 
dodatků do úplného znění z roku 2011.

2. Změna organizační struktury - vytvoření středisek Kulturní dům, 
Městská knihovna, Horácké muzeum a Informační centrum, K 
Club.
V roce 2016 došlo ke změně organizační struktury NKZ - bylo zrušeno 
členění na střediska (Horácké muzeum a Informační centrum, Městská 
knihovna, Kulturní dům) s tím, že zjednodušením organizační struktury se 
předpokládalo zlepšení řídících a rozhodovacích procesů zaměstnavatele, 
zvýšení efektivnosti práce organizace.
Po dvou letech v tomto organizačním nastavení se ukazuje, že pro 
organizaci, která má odloučené pracoviště, není tento model vhodný. 
Proto navrhujeme vrátit se k modelu jednotlivých středisek s doplněním o 
středisko K Club. Každé středisko bude řídit vedoucí střediska, K Club 
provozní, všichni podléhají řediteli organizace (viz příloha). Očekávaný 
finanční dopad tohoto návrhu je nutnost navýšení rozpočtu organizace v 
předpokládané výši 150 tis. Kč/rok.

3. Změna vymezení hlavní činnosti - zařadit i hospodářskou činnost K 
Clubu.
Od března 2019 došlo k významné změně v koncepci K Clubu. Svou 
činností se přibližuje klubovému provozu, je zaměřen především na 
zajišťování komfortu návštěvníků kulturního domu a kulturních akcí.

Navrhované změny byly projednány s vedením města, odborem FIN a 
odd.IAFK a doporučeny ke schválení a realizaci.

Materiál obsahuje: Příloha - Příloha č. 1 Zřizovací listina NKZ (Veřejná)
Příloha - Příloha č. 2 Návrh změn v ZL (střediska) (Neveřejná)
Příloha - Příloha č. 3 Návrh nové organizační struktury NKZ (Neveřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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