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Z á p i s   č í s l o  01/2014 
 

z jednání Výboru pro kulturu a spolkovou činnost ZM Kuřimi  
ze dne 24. února 2014 

 
Přítomni: 
Předseda výboru: Mgr. Ambrož Ladislav 
Členové výboru: Brabec Jiří, Bartoš Ondřej, Mareček Josef, Nováčková Ivana, Samborská Iveta 
 
 
Omluven: Bednář Bohuslav, Chocholáčová Naděžda, Konečná Eva, Nováková Iveta, 

Ing. Šedová Zdeňka 
 
Hosté: Mgr. A. Zimmermannová, Bc. S. Šmahelová 
 
Tajemnice výboru: Glosová Petra 
 
 
Jednání kulturního výboru zahájil jeho předseda Mgr. L. Ambrož v 18,05 hod. a přivítal přítomné členy 
výboru. Konstatoval, že z 11 členů výboru je přítomno 6 členů, výbor je tedy usnášeníschopný. 
 
 

Program: 
 
1.  Projednání žádostí o poskytnutí dotací z programu finanční podpory kulturní 

a spolkové činnosti města Kuřimi pro rok 2014 
 
2. Různé 
 
 
Na začátku jednání udělil předseda výboru slovo tajemnici úřadu Mgr. A. Zimmermannové 
a Bc. S. Šmahelové, tiskové mluvčí MěÚ Kuřim, které seznámily přítomné členy výboru s přípravami 
oslav 50. výročí povýšení městyse Kuřim na město. 
S. Šmahelová – termín pořádání oslav bude 13. - 15. 6. 2014. Program se stále řeší a doplňuje. 
V pátek dopoledne by měly být na wellness plavecké závody pro základní školy, odpoledne na 
stadionu budou sportovní kluby pořádat závody a soutěže a večer bude na wellness hudební večer. 
V sobotu bude hlavní program na kuřimském zámku a to pro děti, dospělé i seniory. Na faře by mohla 
proběhnout výstava, prohlídka kostela, mohly by se doplnit artefakty ze současné doby. V neděli bude 
na zahradě ZUŠ hudební program pěveckých sborů, hudebních a tanečních skupin. 
V případě jakýchkoliv nápadů, námětů či připomínek žádá zaslat tyto na e-mail 
smahelova@radnice.kurim.cz. 
Dále je připravována foto publikace o dnešní podobě Kuřimi, nebude se jednat o časosběrný materiál, 
s tím se počítá v budoucnu. Pokud by měl některý sportovní nebo kulturní spolek možnost poskytnout 
fotografie, žádá je zaslat nejpozději do poloviny března 2014. 
J. Brabec – v sobotu 14. 6. 2014 proběhne pochod po zrušené železniční trati, tentokrát ale 
v opačném směru tzn. z Bítýšky do Kuřimi. Cíl bude na zámku. Odpoledne proběhnou pořady pro děti, 
koncert nějaké osobnosti pop hudby, večer taneční zábava. V klubu Escape bude divadlo pro dospělé. 
V kostele by mohla vystoupit pí Bártová, varhanistka pocházející z Kuřimi, spolu s americkou 
hobojistkou. Pokud by došlo k posvěcení praporu, potom by to mohlo být v rámci varhanního koncertu. 
V pátek by se jednalo spíše o sportovní akce, sobota by patřila kultuře, neděle školství, tzn. základní 
umělecké škole. Program je zatím v podobě příprav a může se měnit a doplňovat. 
Chystaná kniha by mohla vyjít ve dvou podobách, první je obsáhlá, plná dat a faktů, druhá v podobě 
ročenky, kde bude plno obrázků, fotografií, informace budou stručné, maximálně 40 stran. Nyní se 
jedná o druhou variantu. 
S. Šmahelová – v rámci oslav budou vyrobeny upomínkové předměty jako razítka, tužky, možná 
mince, balonky a pohlednice. 
 
 
Z jednání odešla Mgr. A. Zimmermannová a Bc. S. Šmahelová. 
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1. Projednání žádostí o poskytnutí dotací z programu finanční podpory kulturní 
a spolkové činnosti města Kuřimi pro rok 2014 

 
Žádost č. 67 – ZO ČSOP Zelené Vendolí: 
J. Brabec – organizace by jako protihodnotu mohla nabídnout žákům místních škol prohlídku 
záchranné stanice, popřípadě p. Kadlec by mohl natočit reportáž. Navrhuje hlasovat o částce 20.000 
Kč nebo 15.000 Kč. 
P. Mareček – navrhuje hlasovat o částce 17.000 Kč. 
J. Brabec – navrhuje hlasovat od částky nejvyšší tj. 20.000 Kč: 
Hlasováno: pro 4 (I. Samborská, O. Bartoš, I. Nováčková, J. Mareček). 
Návrh nebyl přijat. 
J. Brabec – navrhuje hlasovat o částce 17.000 Kč: 
Hlasováno: pro 6. 
Návrh byl přijat. 
 
Žádost č. 68 – Středisko rané péče SPRP Brno: 
J. Brabec – jedná se o péči pro rodiny s dětmi se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Jedna 
kuřimská rodina také tyto služby využívá. Navrhuje hlasovat o částce 6.000 Kč: 
Hlasováno: pro 6. 
Návrh byl přijat. 
 
Přijaté usnesení: Výbor pro kulturu a spolkový život doporučuje ZM schválit uzavření smluv 

o poskytnutí dotací z Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti pro 
rok 2014 v bodech a částkách podle přílohy. 

Hlasováno: pro 6. 
 
 
 

2. Různé 
 
J. Brabec – v měsíci říjnu letošního roku by měla začít rekonstrukce kulturního domu. Harmonogram 
na vyklizení existuje, ale zatím bylo schváleno pouze 7 mil. Kč na dopracování projektu pro stavební 
povolení. Poté by mělo zastupitelstvo rozhodnout o uvolnění částky na stavbu samotnou. 
Nyní probíhá oprava kotelny na ul. Popkova, kde by měl vzniknout víceúčelový sál. Vzhledem k tomu, 
že na přípravě obou akcí pracuje více architektů, nemusí dojít k dodržení termínů, a stejně tak není 
jisté, že zastupitelstvo schválí předložené plány a schválí financování. Pokud bude rekonstrukce 
zahájena na podzim, potom to vypadá, že bude kulturní dům uzavřen do konce roku 2015. 
 
 
 
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, 24. 2. 2014 


