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L
Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
16. Zastupitelstva města

konaného dne 26.4.2021

Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 15.3.2021 do 12.4.2021

Rada města je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti se odpovídá
zastupitelstvu města.

V rámci tohoto bodu je předkládána zpráva Novoměstských kulturních zařízení o výhledu fungování K clubu na
rok 2021. Tuto zprávu projednala RM na své 39. schůzi a přijala toto usnesení:

I. Rada města schvaluje

uzavření restaurace K Club, Novoměstská kulturní zařízení, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě do 05/2021;

od 06/2021 kavárenský provoz 14:00 - 21:00/24:00 + nájem 1/2 kuchyně a části skladových prostor v přízemí

restaurace K Club.
II. Rada města bere na vědomí

předložené výhled fungování Novoměstských kulturních zařízení, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě, týkající

se provozování restaurace K Club na rok 2022.
III. Rada města souhlasí

s pronájmem nebytových prostor a movitého majetku v Kulturním domě, střediska Novoměstských kulturních

zařízení Nové Město na Moravě, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

82 písm. b), 99 odst. 1) zákona o obcích

L Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 15.3.2021 do 12.4.2021 a nemá k činnosti tady města

připomínky.

Michal Šmarda
sta rosta

Předkladatel: Michal Šmarda
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Schvalovatel:

Zpracovatel: Lenka Stará

Vyjádření:

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Bližší informace k činnosti rady města jsou k dispozici na:
https://samosprava nmnm.cz/r/samosprava/rada-mesta/

Materiál obsahuje: Příloha - Výhled fungování K clubu na rok 2021 (Yřej).
Příloha - NKZ - smlouva o nájrni.prostor sloužícího podnikání

.(NeveřeJo).

Materiál projednán:

Přizváni:
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44,

KULTURNÍ

ZMÍZENÍ

Novoměstská kulturní zařízení Nové Město na Moravě
příspěvková organizace
Tyršova 1001,
592 31 Nové Město na Moravě

O

Zastupitelstvo

Nového Města na Moravě

Vyřizuje: Dne:

Mgr. Veronika Tep1á1566 598 701 16.4. 2021

Vážené zastupitelstvo města, předkládáme Vám výhled fungování K clubu na rok 2021.

Předpokládané uzavření zařízení 1.-5./2021 — od 6/202 1 kavárenský provoz 14:00 —

21:00/24:00 + nájem části kuchyně (pizza Piazza NMNM)

• dva kmenoví zaměstnanci + brigádníci na dohodu o provedení práce (levnější hodinová

mzda a žádné sociální a zdravotní odvody za zaměstnavatele)

• mírné snížení energií

• vzdělávání personálu - baristické kurzy, soutěž “Nejlepší výčepní“, sommelierské kurzy a

další

• zachovat Listování, pokračovat s projekty, které byly domluveny před pandemií -

ochutnávka vín (vína z Mad‘arska, vína z Francie, Čech, regionální...), posezení s baristou s

výkladem o kávě, tématické gastronomické večery — sushi, steaky..

• rozšíření sortimentu studené kuchyně — obložené chleby, bagety, slané croissanty, quiche,

záviny a dezerty

• vtastní výroba — pečené čaje, nakládané hermelíny, domácí granola a další výrobky

uzpůsobené sezóně

• víkendové pronájmy kuchařům — zajímavé jídlo s odborným výkladem a degustacemi,

víkendový večerní bar s obměněnou nabídkou

• propojovat gastrozážitky s kulturními akcemi v budově kulturního domu



• budeme nadále schopni zajistit rauty na spotečenských akcích, při pronájmech kulturního

domu a méně výdělečný provoz na baru v přísálí během divadelních představení, promítání

kin...

• nájem Y2 kuchyně

• nájem 8 600,- Kč/měsíc

• zaháj erií provozu pizzerie od 6/2021

Příjmy K clubu úzce souvisí s kulturními a společenskými akcemi v kulturním době. Finančním

přínosem pro K club jsou vánoční večírky, plesy, divadla, Malý svět, Fier nebo velké koncerty.

Omezení těchto větších akcí bude znamenat propad v příjmech.

Předpokládané náklady: I 598 000,- Kč

Předpokládané příjmy: I 308 000,- Kč

Ztráta: - 290 000,- Kč

Kztlturním domem nám v roce 2019 prošlo 41140 evidovaných návštěvníků. Reální počet všech

návštěvníků KD bude vyšší, nevedeme si statistiku počtu návštěvníků upronáfmů. Pro všechny tyto

účastníky kulturních, společenských a vzdělávacích akcí K cltib doplňuje celkový komfort jejich

návštěvy u nás. Hospodářský ýsledek v roce 2019 byl -159 475,- Kč. Každého návštěvníka jsme

dotovali 4,- Kč.

Novoměstská kulturní zařízení‘Jov Město na Moravě

avě

Mgr. Veronik‘Teplá
ředitelka
Novoměstských kulturních zařízení

V Novém Městě na Moravě dne 16.4.2021.


