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Z á p i s   č í s l o  02/2014 
 

z jednání Výboru pro kulturu a spolkovou činnost ZM Kuřimi  
ze dne 9. června 2014 

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

Konečná Eva 
 
Tajemnice výboru: Glosová Petra 
 
Jednání kulturního výboru zahájil jeho předseda Mgr. L. Ambrož v 18,01 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. Příprava vyhlášení kulturních cen města „KuKuČ 2014“ 
 
3.  Různé 

 
 
 

1.  Projednání žádostí o poskytnutí dotací z programu finanční podpory 
kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi pro rok 2014 
 
J. Brabec - žádosti o dotaci z Programu finanční podpory (dále jen PFP) jsou jednokolové. Rezerva se 
nechává pro případy hodné výjimky, kdy až v průběhu roku dojde k situaci, kterou je vhodné podpořit. 
Například kuřimští talenti postoupí do finále nějaké soutěže, nějaká kalamita potká nějakou organizaci 
a je potřeba jim pomoci, přijde mimořádná nabídka nějaké akce pro Kuřim, která potřebuje podporu 
(třeba výstava nebo možnost zapojit se do nějakého většího kulturního projektu). 
Domnívá se tedy, že by nyní neměli podpořit žádosti, které prostě žadatel nepodal včas a nyní to 
zkouší dodatečně, aniž by se něco podstatného od té doby změnilo. 
 
 

Žádost č. 69 – ZUŠ Kuřim – soustředění Cantando: 
J. Brabec – na tuto akci už mohli myslet v předstihu a podat žádost v řádném termínu. Ale také teprve 
během roku mohlo být jasné, jakým směrem se bude sbor ubírat a jestli bude o soustředění zájem. 
Navrhuje hlasovat o částce 15.000 Kč. 
I. Samborská – navrhuje spíše částku 10.000 Kč. 
L. Ambrož – navrhuje hlasovat o částce 15.000 Kč. 
Pro: 1 (J. Brabec). 
Nebylo schváleno. 
 
L. Ambrož - navrhuje hlasovat o částce 10.000 Kč: 
Pro: 6. 
Bylo schváleno. 
 
 
 
 



 2 

Žádost č. 70 – ZUŠ Kuřim – celostátní kolo Aritmic Band: 
J. Brabec – navrhuje částku 35.000 Kč. 
L. Ambrož – navrhuje částku 40.000 Kč a o této hlasovat nejdříve: 
PRO: 3 (L. Ambrož, O. Bartoš, J. Mareček). 
Nebylo schváleno. 
 
L. Ambrož – navrhuje hlasovat o částce 35.000 Kč: 
PRO: 6. 
Bylo schváleno. 
 
 

71. Žádost Suchý František – koncert „PaLenka“: 
J. Brabec – neví, jestli se jedná o nenadálou, mimořádnou možnost uspořádat koncert těchto umělců. 
Pokud tomu tak je, potom akci podpoří. 
L. Ambrož – navrhuje částku 4.000 Kč. 
I. Samborská – souhlasí s částkou 4.000 Kč. 
L. Ambrož – navrhuje hlasovat o částce 4.000 Kč: 
PRO: 6. 
Bylo schváleno. 
 
 

72. Oblastní charita Tišnov: 
J. Brabec – nejedná se o žádnou mimořádnou událost. Tato organizace si mohla podat žádost 
v řádném termínu. Nyní s udělením dotace nesouhlasí. 
Členové výboru se shodli v tomto případě dotaci neschválit. 
 
 

73. Centrum české historie: 
J. Brabec – nejedná se o žádnou mimořádnou událost. Tato organizace si mohla podat žádost 
v řádném termínu. Nyní s udělením dotace nesouhlasí. 
Členové výboru se shodli v tomto případě dotaci neschválit. 
 
 
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. Příprava vyhlášení kulturních cen města „KuKuČ 2014“ 
 
J. Brabec – nominační kolo bude uzavřeno k 5. 9. 2014. Medové dny budou jednodenní a to v neděli 
28. 9. 2014. Vyhlášení a předání kulturních cen města „KuKuČ 2014“ proběhne v sobotu 27. 9. 2014 
na kulturním domě v rámci koncertu pořádaného A. Kadlecem. 
L. Ambrož – kategorie budou vyhlášeny stejné jako v loňském roce. 
 
Přijaté usnesení: Výbor pro kulturu a spolkovou činnost ZM Kuřimi doporučuje ZM pověřit 

Výbor pro kulturu a spolkový život ZM vyhlášením ankety „Kuřimské kulturní činy 
(KuKuČ) 2014“. 

Hlasováno: pro 6. 
 
 
 

3. Různé 
 

Rekonstrukce kulturního domu 
J. Brabec – zastupitelstvo města by mělo na svém zasedání dne 17. 6. 2014 schválit financování 
rekonstrukce kulturního domu. Pokud se tak stane, bude dne 15. 12. 2014 zahájena stavba. Tento 
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termín se mu nezdá příliš vhodný vzhledem k tomu, že musí být odstraněna střecha a tudíž dojde 
k odkrytí celé stavby. Doufá ve výběr vhodné firmy, která rekonstrukci zvládne rychle a kvalitně a 
v prosinci 2015 bude kulturní dům otevřen. 
V listopadu 2014 by měly být hotovy prostory kotelny v ul. Popkova, kde vznikne místo pro pořádání 
kulturních akcí, obřadní síň apod. 
L. Ambrož – prostor by měl pojmout cca 100 - 120 lidí a mělo by být možné mobilními stěnami rozdělit 
ho na menší prostory. 
 
 

Oslavy města kuřimi – 50 let městem 
J. Brabec – seznámil přítomné s programem od pátku 13. 6. do neděle 15. 6. 2014. 
 
 
J. Brabec – kuřimské kulturní léto bude tradičně probíhat na zámeckém nádvoří. Letní kino se bude 
promítat digitálně. 
V září 2014 se výbor v tomto složení sejde naposledy, v říjnu 2014 budou volby do zastupitelstva. 
 
 
 
 
 
 
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, 9. 6. 2014 


