
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
37. Rady města

konané dne 22.2.2021

NKZ - hospodaření K Clubu za rok 2020

Mgr. Veronika Teplá, ředitelka Novoměstských kulturních zařízení, předkládá radě města hospodaření K Clubu za 
rok 2020.
V roce 2020 K Club negativně ovlivnila pandemie covidu-19 a s tím související vládní nařízení. V důsledku 
uzavření restaurací, zrušení kulturních akcí a do jisté míry i strachu lidí vrátit se do aktivního společenského 
života K Club nedosáhl na příjmy, s kterými počítal. I přes úspory činí ztráta za rok 2020: -700.134,- Kč.

I. Rada města bere na vědomí
výsledky hospodaření K Clubu za rok 2020 dle přílohy materiálu.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Vyjádření: Odbor ŠKSV doporučuje vzít na vědomí předložený materiál.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Z důvodu vládních nařízení byla restaurace v roce 2020 uzavřena v 
termínech:
14.3 - 25.5. 2020 (od 11.5. se otevřela zahrádka)
14.10. - 10.12.2020
18.12. 2020 - doposud
Příjmy K Clubu úzce souvisí s kulturními a společenskými akcemi v 
kulturním domě. Na pokles příjmů restaurace měl vliv i zákaz pořádání 
těchto akcí. Podzimní měsíce v předchozích letech dokryly ztráty 
některých měsíců během roku. Finančním přínosem pro K Club byly 
vánoční večírky, plesy, koncerty, divadla apod. 
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Ihned po uzavření z důvodu vládních nařízení K Club minimalizoval 
energie kuchyně i restaurace ( spotřebiče a vytápění), snížil počet 
zaměstnanců ze 4 na 2 a čerpal finanční podporu na náhradu mezd z 
programu Aktivirus. I přes to K Club dosáhl:
za rok 2020 ztrátu - 700 134 Kč. 

Provozy a celý prostor kulturního domu se začíná propojovat, vše si 
navzájem pomáhá a vytváří se komunitní společenský a kulturní prostor. 
K Club je připraven na kavárenský provoz, který byl jednou z variant, 
které byly předkládány v hospodaření K Clubu za 3Q 2020 (podrobný 
popis viz příloha č. 1):
Např.

• dva kmenoví zaměstnanci + brigádníci na dohodu o provedení 
práce 

• mírné snížení energií (méně používaná kuchyně)
• rozšíření sortimentu studené kuchyně
• vlastní výroba - nakládané hermelíny, pečené čaje apod. 
• víkendové pronájmy kuchařům
• propojení gastrozážitků s kulturními akcemi v budově KD
• schopnost zajistit rauty na společenských akcích při pronájmech KD
• nabízení pronájmu kuchyně třetím osobám

Materiál obsahuje: Příloha - Příloha č. 1 - Hospodaření K Clubu za rok 2020 (Neveřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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