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Z Á P I S   č. 02/2020 
z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život města Kuřimi 

ze dne 03.06.2020 
 

Přítomni: 
 
 
Předsedkyně výboru: Renáta Mudroňová 
Členové:    Antonín Žák, Anita Foltanová, Mgr. Miloslava Kollarčíková, Josef Mareček,  
                     Ing. Petr Mikšovič,  Bc. Kateřina Rovná 
Tajemnice: Jitka Jonášová 
 Omluveni:  Ivana Nováčková, Mgr. Miloslava Kollarčíková, 
 
 Předsedkyně Výboru pro kulturu a spolkovou činnost města Kuřimi zahájila jednání v 18:00 hod.  
 
Program:  
 
1. Informace k žádostem o změnu termínu nebo účelu dotace pro rok 2020  
2. Návrhy změn do Programu „Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi 
 

 
1. Informace k žádostem o změnu termínu nebo účelu dotace pro rok 2020  

 
Předsedkyně výboru seznámila členy výboru s možnostmi žadatelů o dotace v letošním roce, s ohledem 
na mimořádnou situaci:  
vláda ČR usnesením č. 194 ze dne 12. března 2020 vyhlásila na území České republiky z důvodu 
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) nouzový 
stav.  
Z výše uvedeného důvodu se v tomto období se neuskutečnily některé jednorázové akce, na které 
město Kuřim poskytlo dotace na základě uzavřených veřejnoprávních smluv.  
Město Kuřim vyšlo vstříc všem příjemcům výše uvedených dotací, a tito byli prostřednictvím e-mailu 
informováni o možnosti změn  v čerpání dotace tím, že odešlou na úřad „Žádost o změnu čerpání 
dotace. 
Přijaté žádosti bude Zastupitelstvo města Kuřimi projednávat na svém zasedání dne 23.6.2020.  
K datu 01.06.2020 došlo na úřad celkem 8 žádostí, týkající se kultury, 2 žadatelé dotace již vrátili. 

 

 
2. Návrhy změn do Programu „Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi 

 

Na minulém jednání výboru vyzvala předsedkyně výboru ostatní členy, aby si připravili návrhy na 

případné změny v Programu  „Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi“ . 

Výbor se zabýval podrobně jednotlivými návrhy.  Tyto  budou předány  interní auditorce Ing. Silvii 

Ondráškové ke konzultaci. 

Na  příštím jednání výboru, které se uskuteční v úterý 14.7.2020  výbor projedná konečné znění návrhu 

Programu „Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi“ pro rok 2021, který bude předložený ke 

schválení Zastupitelstvu města Kuřimi. 

 

 

Jednání výboru ukončila předsedkyně ve 20.15 hod. 

 

 

Renáta Mudroňová 

Předsedkyně Výboru pro kulturu a spolkovou činnost 

 

 

Zapsala: 

Jitka Jonášová, tajemnice výboru 


