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Z á p i s   č í s l o  04/2013 
 

z jednání Výboru pro kulturu a spolkovou činnost ZM Kuřimi  
ze dne 27. listopadu 2013 

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

Josef, Nováková Iveta, Samborská Iveta 
 
 
Omluven: Konečná Eva, Ing. Šedová Zdeňka, Nováčková Ivana 
 
Tajemnice výboru: Glosová Petra 
 
Jednání kulturního výboru zahájil jeho předseda Mgr. L. Ambrož v 18,03 hod. a přivítal přítomné členy 
výboru. Konstatoval, že z 11 členů výboru je přítomno 7 členů, výbor je tedy usnášeníschopný. 
Později se na jednání výboru dostavila N. Chocholáčová. 
 
 

Program: 
 

1.  Projednání žádostí o poskytnutí dotací z programu finanční podpory kulturní 
a spolkové činnosti města Kuřimi pro rok 2014 

 
2. Různé 

 
 

1. Projednání žádostí o poskytnutí dotací z programu finanční podpory kulturní 
a spolkové činnosti města Kuřimi pro rok 2014 
 
J. Brabec – žádost pana Kadlece na 170.00 Kč patří do ORGu tisku a propagace, proto by měla být 
hrazena z této části rozpočtu. 
Všechny navržené částky by bylo vhodné zaokrouhlit na tisíce. 
Žádost o prominutí nájmu z roku 2013 podaná sdružením KUDAK navrhuje neschválit. Pokud 
sdružení nesplnilo podmínky smlouvy, potom by pro rok 2014 neměli dostat dotaci žádnou. Pokud si 
někdo pronajme prostory v kulturním domě, potom nezáleží, jestli je to na celý den nebo jen na 2 
hodiny. Zaměstnanci musí být k dispozici a sál musí být přestavěn, což je nejnáročnější část 
pronájmu. Nájem je hrazen podle ceníku schváleného radou města. Sdružení může požádat o snížení 
nájmu radu města. V případě zvláštního zřetele může i společenské centrum navrhnout snížení 
nájmu. 
Žádost JUNÁKu- navrhuje 60 tisíc Kč – většina peněz byla žádána na opravu budovy. 
Žádost Vlk Milan – navrhuje částku 30 tisíc Kč. 
Žádosti MŠ – navrhuje 100 Kč/ dítě, tedy částku cca 48 tisíc Kč a domnívá se, že by město mělo 
přispět i na kuřimské děti v MŠ Česká. 
 
 
Na jednání se dostavila paní N. Chcocholáčová. Počet přítomných členů 8. 
 
 
B. Bednář – bylo by vhodné upozornit A. Kadlece, aby o částku 170 tisíc nežádal z PFP. 
L. Ambrož – už mu to bylo sděleno. 
 
Kulturní výbor doporučuje, aby město přijalo vůči Kotva KA podobné usnesení jako letos: 
Pro 8. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 170.000 Kč s Alešem 

Kadlecem – KOTVA KA, 664 34 Kuřim, IČ 11482907, na dokumentaci činností 
a akcí spolků, sportovních a společenských klubů, školských zařízení všech 
stupňů, operativní informace obyvatelstvu. 
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J. Brabec – akce A. Kadlece „Jazzové dny“ bude ve spolupráci s městem. Přesto je forma spolupráce 
taková, že nevylučuje financování z projektu, protože finančně je koncert v plné režii A. Kadlece. Dále 
upozorňuje, že žádost Římskokatolické farnosti bude doručena do konce týdne. Pan farář je 
v zahraničí, odjel poměrně nečekaně a nestihl žádost podat v termínu. Žádost je sepsána, není ale 
podepsána, takže ji dostaneme po jeho návratu. 
Žádost ROSKA – podmínkou bude doložení, že se pobytu účastnili i občané z Kuřimi. Předpokládáme 
4.000 na občana Kuřimi. 
B. Bednář – s navrhovanými dotacemi souhlasí. Ptá se na rekonstrukci kulturního domu? 
J. Brabec – vypadá to, že by práce mohly započít v 09/2014. Některé akce tímto mohou být ohroženy 
(například ples Báječný bál, hasičské hody, stejně tak akce pořádané na jaře roku 2015). 
B. Bednář – jediným prostorem bude kuřimská sokolovna. Není zde ale podium, což je veliký problém. 
J. Brabec – v září 2014 doběhne řízení pro stavební povolení a do té doby by měla být 
zrekonstruována kotelna na ul. Popkova, kde by bylo možné pořádat drobné kulturní akce. 
 
L. Ambrož – navrhuje hlasovat o navržených dotacích pro všechny žadatele současně. 
Pro: 8. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu finanční podpory 

kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi v rámci výzvy roku 2014 v bodech 
a částkách podle přílohy. 

 
 
 

2. Různé 
 
J. Brabec – v sobotu 7. 12. 2013 od 15 hod. budou předány ceny „KuKuČ 2013“ a to v rámci 
Mikulášského jarmarku. Ocenění obdrží vždy jeden diplom, jednu plaketu a kytičku. Pouze flétnovému 
duu budou předány diplomy dva. 
 
 
J. Brabec – bylo by vhodné udělat manuál pro vyplnění žádostí PFP. V pořádku je pouze žádost 
sdružení Spokojené Díly. Nejprve je ale nutné sjednotit požadavky, které chceme, aby byly v žádosti 
uvedeny. Dále v součinnosti s IT pracovníky vizuálně sjednotit žádost se sportovním výborem. Žádá 
tajemnici výboru, aby v příštím roce do tabulky žadatelů uvedla částku požadovanou i schválenou 
v minulém roce. 
 
 
 
 
 
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, 27. 11. 2013 


