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Z á p i s   č í s l o  03/2013 
 

z jednání Výboru pro kulturu a spolkovou činnost ZM Kuřimi  
ze dne 16. září 2013 

 
Přítomni: 
Předseda výboru: Mgr. Ambrož Ladislav 
Členové výboru: Brabec Jiří, Bartoš Ondřej, Bednář Bohuslav, Chocholáčová Naděžda, Konečná 

Eva, Mareček Josef, Nováčková Ivana, Samborská Iveta 
 
Hosté: Ing. Ondrášková Silvie 
 
Omluven: Nováková Iveta, Ing. Šedová Zdeňka 
 
Tajemnice výboru: Glosová Petra 
 
Jednání kulturního výboru zahájil jeho předseda Mgr. L. Ambrož v 18,07 hod. a přivítal přítomné členy 
výboru. Konstatoval, že z 11 členů výboru je přítomno 9 členů, výbor je tedy usnášeníschopný. 
 

Program: 
 

1.  Udílení kulturních cen města Kuřimi „KuKuČ 2013“ - nominace 
 

2.  Projednání žádostí o poskytnutí dotací z Programu finanční podpory 
kulturní, spolkové a sportovní činnosti města Kuřimi pro rok 2013 – 
oblast kulturní 

 
3.  KuřiMaTa – žádost o doporučení, jak postupovat v případě podání 

žádostí o finanční podporu 
 

4.  Různé 
 
 
Na začátku jednání byla přítomna Ing. S. Ondrášková – vnitřní auditorka MěÚ Kuřim – vysvětlila své 
připomínky k Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti. V říjnu 2013 bude 
zastupitelstvo města schvalovat výši limitu a společně s tím, by měl být schválen program. Doporučuje 
specifikovat rozdělení dotací pro sportovní oblast na celoroční činnost a nepravidelné akce, 
a doporučuje vyhlašovat pouze jednu výzvu. Bylo by potřeba se dohodnout se sportovním výborem na 
jednotlivých návrzích. 
 
J. Brabec – kulturní výbor v současné době funguje na jednu výzvu. Peníze nejsou rozděleny všechny 
a vzniká tzv. rezerva, ze které se poskytují dotace na mimořádné akce, které vyplynou v průběhu roku. 
Sportovní výbor ale trvá na dvou výzvách. D. Holman zaslal 3 varianty výzvy. Byl by spíše pro 
rozdělení fondu na dvě části, zvlášť kultura a zvlášť sport. Program by se měl přepracovat, až 
zastupitelstvo rozhodne. 
S. Ondrášková – proběhne společné jednání kulturního a sportovního výboru? 
J. Brabec – pokud bude fond rozdělen, potom není potřeba nad ničím jednat. 
 
 
Z jednání odešla Ing. S. Ondrášková. 
 
 

1. Udílení kulturních cen města Kuřimi „KuKuČ 2013“ - nominace 
 
Členové kulturního výboru se shodli na jmenování těchto oceněných: 
 

TALENT: 
 
Magic Free Group     (kuřimské děti) 
Orálková Pavla, Pitsmausová Barbora  (flétnistky) 
Homolová Zuzana     (houslistka) 
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KONCEPČNÍ A DRAMATURGICKÝ POČIN: 
 
SK Kuřim, oddíl házené    (Handecfest) 
Kadlec Aleš      (producent Jazzové mše) 
Zámečníková Pavlína     (sbormistryně Jazzové mše) 
 
 

ZA VYTVÁŘENÍ KULTURY VŠEDNÍHO DNE: 
 
KuřiMata      (celoroční činnost pro děti) 
Psotová Lenka      (realizace hřiště na ul. Bezručova) 
 
 

ZA PROPAGACI KULTURY: 
 
Kadlec Aleš      (celoroční činnost) 
 
 

MECENÁŠ ROKU: 
 
Společnost Fofremnet – jednatel Ziegler Pavel (sponzor akce Handecfest) 
 
 

ZA DLOUHODOBÝ PŘÍNOS KUŘIMSKÉ KULTUŘE: 
 
Štěpánová Věra 
 
 

MIMOŘÁDNÉ KATEGORIE: 
 
Žák Antonín      (iniciátor koncertu „Pro Sofinku) 
 
 
 

2. Projednání žádostí o poskytnutí dotací z Programu finanční 
podpory kulturní, spolkové a sportovní činnosti města Kuřimi pro 
rok 2013 – oblast kulturní 
 
Byly doručeny 2 žádosti: 
 
SK Kuřim, oddíl házené  Handecfest  požadovaný příspěvek 30.000 Kč. 
L. Ambrož – byla přislíbena částka 25.000 Kč a o této navrhuje hlasovat: 
Pro: 9. 
 
Mojmír Kohoutek  Mikulášské odpoledne požadovaný příspěvek 7.000 Kč. 
L. Ambrož – navrhuje 5.000 Kč: 
Pro: 9. 
 
J. Brabec – žádá, aby byl M. Kohoutek upozorněn, že termín „Mikulášského odpoledne pro děti“ 
nesmí kolidovat s termínem „Mikulášského jarmarku“ pořádaného městem. 
 
 

3. KuřiMaTa – žádost o doporučení, jak postupovat v případě 
podání žádostí o finanční podporu 
 
J. Brabec – zástupkyně sdružení KuřiMaTa se dlouhou dobu obracely na město se žádostí 
o poskytnutí prostor pro svou činnost. Nyní mají pronajaty prostory v objektu na ul. Farského a 4 dny 
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v týdnu mají zajištěn program pro maminky s dětmi. Jiný vhodný prostor město v současné chvíli 
nemá. Byl by pro to, aby město na nájem přispělo, ale ne z kulturního fondu. 
 
Přijaté usnesení: Výbor pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi doporučuje ZM schválit 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace do 152.670 Kč (částka schválená na rok 
2013) na pronájem prostor pro Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, o.s., 
IČ 22687467. 

Hlasováno: pro 9. 
 
J. Brabec – pokud tento návrh zastupitelstvo schválí, potom si na činnost mateřského centra mohou 
požádat z kulturního fondu. 
 
 

4. Různé 
 
J. Brabec – byla změněna dramaturgie Medových dnů. Ing. J. Sikorová pořádá výstavu „Zaniklá 
řemesla“, a tak se bude výstava dětských prací připravovat v rámci Mikulášského jarmarku. 
 
Ceny KuKuČ 2013 se budou předávat v neděli 29. 9. 2013. Předpokládá se, že se bude do konce 
roku v KD pořádat „Koncert laureátů KuKuČ 2013“. 
 
„KuKr“ – kulturní kredit – dárková poukázka na kulturní akce v Kuřimi. Možno zakoupit s libovolným 
kreditem. 
 
Začalo fungovat vysílán Vyškovské televize na kuřimském kabelovém kanálu – lze přímo do jejich 
redakce zasílat plakáty na akce. Upřednostňují rozměr A4 na šířku. 
 
Kulturní dům opustila nájemkyně paní Jakešová – Papavers – obchod s kytkami. 
Oprava kulturního domu: 
Na jaře 2014 by mělo dojít k opravě bývalé kotelny na ul. Popkova, vznikne zde sál, který bude 
v případě uzavření kulturního domu sloužit k pořádání koncertů, výstav, vítání občánků apod. 
 
Galerie ad Astra končí. Paní Novotná jedná o možném využití prostor, jako výstavní příležitost 
mladých architektů. 
 
 
N. Chocholáčová – budou ocenění kuřimských kulturních cen dopředu informováni o své nominaci? 
J. Brabec – ano. Pokud starosta města nominace schválí, potom budou informováni. 
 
 
B. Bednář – jaký je termín předkládání žádostí do PFP 2014? 
J. Brabec – na říjnovém jednání zastupitelstva bude předložena ke schválení výzva PFP 2014. 
V prosincovém jednání zastupitelstva se budou schvalovat žádosti. 
B. Bednář – bude žádat o finanční podporu na podsady pro stany, které jsou již za 20 let ve špatném 
stavu. Bude se jednat o 40 podsad stanů za cca 120.000 Kč. Koho má žádat o finance? 
L. Ambrož – pořádat přímo město z rozpočtu. 
B. Bednář – budou podporovány pronájmy plesů? 
J. Brabec – pronájmy plesů se nebudou podporovat. 
 
 
Předseda Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Mgr. L. Ambrož na závěr poděkoval všem 
přítomným členům výboru za účast a ukončil jednání výboru. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ambrož Ladislav 
předseda výboru 
 
 
Zapsala: P. Glosová, 16. 9. 2013 


