
Žadatelé o dotace z rozpočtu města Kuřimi - Podpora kulturní a spolkové činnosti v roce 2021
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Žadatel Účel využítí dotace Uznatelné výdaje Termín  Částka schválená 

Zastupitelstvem města 

Kuřimi 

K1
SH ČMS – Sbor dobrovolných 

hasičů Kuřim
JA – Čarodky s hasiči

pronájmy prostranství, materiální vybavení neinvestičního charakteru, spotřební 

materiál, zdravotní a technické zajištění akce,  nákup uměleckých služeb, honoráře 

umělcům, věcné ceny účastníkům akce, výdaje na propagaci projektu

4/2021

30 000   

K2
SH ČMS – Sbor dobrovolných 

hasičů Kuřim
JA – Krojované hody

pronájmy prostranství, materiální vybavení neinvestičního charakteru, spotřební 

materiál, zdravotní a technické zajištění akce,  nákup uměleckých služeb, honoráře 

umělcům, věcné ceny účastníkům akce, poplatky OSA, Dilia, výdaje na propagaci 

projektu

10/2021

55 000   

K3 Eva Brázdová Jagelská, Kuřim
JA – Kuřimský aprílový pochod - 

10. ročník

 spotřební materiál, zdravotní a technické zajištění akce,   věcné ceny účastníkům akce, 

výdaje na propagaci projektu

4/2021

5 000   

K4 Václav Brázda, Kuřim JA – Koncert Ať svoboda zní

pronájmy sálů, prostranství, interiérů, movitých věcí,   zdravotní a technické zajištění 

akce,  nákup uměleckých služeb, honoráře umělcům, poplatky OSA, Dilia, výdaje na 

propagaci projektu

19.9.-

25.10.2021 15 000   

K5 Václav Brázda, Kuřim
JA – Kuřimský akapelový 

festival

pronájmy sálů, prostranství, interiérů, movitých věcí,   zdravotní a technické zajištění 

akce,  nákup uměleckých služeb, honoráře umělcům, poplatky OSA, Dilia, výdaje na 

propagaci projektu

25.10.-

21.11.2021
45 000   

K6
Mateřské a rodinné centrum, 

Kuřim
JA – Dětský karneval

pronájmy sálů, prostranství, interiérů, movitých věcí, spotřební materiál, zdravotní a 

technické zajištění akce,  nákup uměleckých služeb, honoráře umělcům, věcné ceny 

účastníkům akce, výdaje na propagaci projektu

27.2.2021

16 000   

K7
Mateřské a rodinné centrum, 

Kuřim
JA – Burza dětského oblečení

pronájmy prostranství, interiérů, sálů a movitých věcí,  materiální vybavení 

neinvestičního charakteru, spotřební materiál, zdravotní a technické zajištění akce, 

výdaje na propagaci projektu

26.3.-9.10.2021

8 000   

K8
Mateřské a rodinné centrum, 

Kuřim
CELOROČNÍ ČINNOST

pronájmy prostranství, sálů, interiérů a movitých věcí, výdaje za energie v pronajatých 

prostorách,  materiální vybavení neinvestičního charakteru, spotřební materiál, 

zdravotní a technické zajištění akce,  nákup uměleckých služeb, honoráře umělcům, 

výdaje na odborné lektory apodobné činnosti,  věcné ceny účastníkům akce, poplatky 

např. OSA, Dilia,  výdaje na propagaci projektu

2021

200 000   

K9 Spokojené Díly z.s., Kuřim CELOROČNÍ ČINNOST

pronájmy prostranství, sálů, interiérů a movitých věcí,  materiální vybavení 

neinvestičního charakteru, spotřební materiál,  nákup uměleckých služeb, honoráře 

umělcům,   věcné ceny účastníkům akce,   výdaje na propagaci projektu

2021

27 000   

K10 Orel jednota Kuřim CELOROČNÍ ČINNOST

pronájmy prostranství, sálů, interiérů a movitých věcí,   materiální vybavení 

neinvestičního charakteru, spotřební materiál, doprava členů spolku na akce mimo 

Kuřim, registrační poplatky na soutěžích, zdravotní a technické zajištění akce,  nákup 

uměleckých služeb, honoráře umělcům, výdaje na odborné lektory a podobné činnosti,  

věcné ceny účastníkům akce,výdaje na porotce uměleckých soutěží, poplatky např. OSA, 

Dilia,  výdaje na propagaci projektu

2021

125 500   

K11 Lukáš Slezák, Kuřim JA – Wild fest Kuřim

pronájmy prostranství, sálů, interiérů a movitých věcí, výdaje za energie v pronajatých 

prostorách,  materiální vybavení neinvestičního charakteru, spotřební materiál, 

zdravotní a technické zajištění akce,  nákup uměleckých služeb, honoráře umělcům, 

poplatky např. OSA, Dilia,  výdaje na propagaci projektu

22.5.-23.5.2021

60 000   

K12 Lukáš Slezák, Kuřim JA – Wild fest podzim

pronájmy prostranství, sálů, interiérů a movitých věcí, výdaje za energie v pronajatých 

prostorách,  materiální vybavení neinvestičního charakteru, spotřební materiál, 

zdravotní a technické zajištění akce,  nákup uměleckých služeb, honoráře umělcům, 

poplatky např. OSA, Dilia,  výdaje na propagaci projektu

20.11.-

21.11.2021

50 000   

K13 Lukáš Slezák, Kuřim JA – Wild fest na zahradě

pronájmy prostranství, sálů, interiérů a movitých věcí, výdaje za energie v pronajatých 

prostorách,  materiální vybavení neinvestičního charakteru, spotřební materiál, 

zdravotní a technické zajištění akce,  nákup uměleckých služeb, honoráře umělcům, 

poplatky např. OSA, Dilia,  výdaje na propagaci projektu

17.7.-18.7.2021

20 000   

K14 Římskokatolická farnost, Kuřim
CČ – Činnost chrámového 

pěveckého sboru

 spotřební materiál, nákup uměleckých služeb, výdaje na odborné lektory a podobné 

činnosti,

2021

25 000   

K15 Římskokatolická farnost, Kuřim
JA – Den národnostních 

menšin

pronájmy prostranství, sálů, interiérů a movitých věcí, výdaje za energie v pronajatých 

prostorách,  spotřební materiál, zdravotní a technické zajištění akce,  nákup uměleckých 

služeb, honoráře umělcům, věcné ceny účastníkům akcí,  poplatky např. OSA, Dilia,  

výdaje na propagaci projektu

1.1.-30.10.2021

70 000   

K16 Slovan Podlesí, z.s. Kuřim
CČ – Kulturní a spolková 

činnost

 materiální vybavení neinvestičního charakteru, spotřební materiál,  honoráře umělcům,  

věcné ceny účastníkům akce,  výdaje na propagaci projektu

2021

28 000   

K17 Mojmír Kohoutek, Kuřim
JA – Večer trampských písní 

(podzim)

honoráře umělcům, věcné ceny účastníkům akcí 1.11.-

23.12.2021 7 000   

K18
Český svaz chovatelů, z.s., 

Kuřim

CČ – Výstavní činnost v roce 

2021

materiální vybavení neinvestičního charakteru, doprava členů spolku na akce mimo 

Kuřim,  registrační poplatky na soutěžích, výdaje na propagaci projektu

2021

25 000   
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Žadatel Účel využítí dotace Uznatelné výdaje Termín  Částka schválená 

Zastupitelstvem města 

Kuřimi 

K19
Český svaz chovatelů, z.s., 

Kuřim

JA – Výstava králíků, drůbeže a 

holubů s regionální účastí 

Kuřim 2021

materiální vybavení neinvestičního charakteru, spotřební materiál,  doprava členů 

spolku na akce mimo Kuřim, nákup uměleckých služeb, výdaje na odborné lektory , 

věcné ceny  účastníkům akcí, výdaje na propagaci projektu

9.10.-

10.10.2021
60 000   

K20 Mojmír Kohoutek, Kuřim
JA – večer trampských písní 

(jaro)

honoráře umělcům, věcné ceny účastníkům akcí 1.2.-30.4.2021

7 000   

K21 David Keprt, Kuřim
JA – Violoncellový koncert 

duchovní hudby

pronájmy prostranství, sálů, interiérů a movitých věcí,  honoráře umělcům, věcné ceny 

účastníkům akce, výdaje na propagaci projektu

6.6.2021

16 000   

K22 FC Kuřim

JA - Kulturní program na 

oslavách 90.  let klubu, Vydání 

brožury 90 let kuřimské 

kopané

 materiální vybavení neinvestičního charakteru, nákup uměleckých služeb,   honoráře 

umělcům,   výdaje na propagaci projektu

19.6.2021

30 000   

K23 K dur, Kuřim JA – koncert ke 13. výročí K dur

pronájmy prostranství, sálů, interiérů a movitých věcí,   materiální vybavení 

neinvestičního charakteru, spotřební materiál, doprava členů spolku na akce mimo 

Kuřim,  zdravotní a technické zajištění akce,  nákup uměleckých služeb, honoráře 

umělcům, výdaje na odborné lektory a podobné činnosti,  věcné ceny účastníkům akce, 

poplatky např. OSA, Dilia,  výdaje na propagaci projektu

letní měsíce 

2021

16 000   

K24 Junák – český skaut, Kuřim CELOROČNÍ ČINNOST
materiální vybavení neinvestičního charakteru, spotřební materiál 2021

200 000   

K25 Jana Hedbávná, Kuřim JA – Dětský den s Pohodou
spotřební materiál, nákup uměleckých služeb, honoráře umělcům, věcné ceny 

účastníkům akce,  výdaje na propagaci projektu

2.5.-23.5.2021

17 000   

K26 VINUAR group, Kuřim JA – Vítání léta v pivním klubu

spotřební materiál, nákup uměleckých služeb, honoráře umělcům,   výdaje na propagaci 

projektu

5.6.2021

15 000   

K27 VINUAR group, Kuřim JA – Posezení s cimbálkou

 nákup uměleckých služeb, honoráře umělcům,   poplatky správcům duševního 

vlastnictví OSA, Diia, výdaje na propagaci projektu

27.2.2021

12 000   

K28 VINUAR group, Kuřim
JA – Loučení s létem v pivním 

klubu

spotřební materiál, nákup uměleckých služeb, honoráře umělcům,   výdaje na propagaci 

projektu

11.9.2021

15 000   

K29 Antonín Žák, Kuřim JA – Koncert kapely FLERET
pronájmy prostranství, sálů, interiérů a movitých věcí, nákup uměleckých služeb,   

honoráře umělcům, výdaje na propagaci projektu

4.2.2021

20 000   

K30 Antonín Žák, Kuřim JA – Pod křídly Sofie

pronájmy sálů, prostranství, interiérů, movitých věcí, materiální vybavení neinvestčního 

charakteru, spotřební materiál, nákup uměleckých služeb, honoráře umělcům, poplatky 

správcům duševního vlastnictví,  výdaje na propagaci projektu

3.4.2021

30 000   

K31 Antonín Žák, Kuřim JA – Kuřimské pivní slavnosti

pronájmy sálů, prostranství, interiérů, movitých věcí, materiální vybavení neinvestčního 

charakteru, spotřební materiál, nákup uměleckých služeb, honoráře umělcům,poplatky 

správcům duševního vlastnictví,  výdaje na propagaci projektu

19.6.2021

70 000   

K32 Kuřimský dámský klub JA – MASOPUST 2021

pronájmy sálů, prostranství, interiérů, movitých věcí,  spotřební materiál,zdravotní a 

technické zajištění akcí,  nákup uměleckých služeb, honoráře umělcům,  výdaje na 

propagaci projektu

13.2.-14.2.2021

32 000   

K33 Kuřimský dámský klub JA – Babské hody

pronájmy sálů, prostranství, interiérů, movitých věcí,  materiální vybavení neinvestčního 

charakteru, spotřební materiál, doprava členů spolku na akce mimo Kuřim, zdravotní a 

technické zajištění akcí,  nákup uměleckých služeb, honoráře umělcům,  věcné ceny 

účastníkům akce,  poplatky správcům duševního vlastnictví, výdaje na propagaci 

projektu

24.7.-25.7.2021

45 000   

K34 Sportovní klub Kuřim JA – Olympijský  Maškarní bál

pronájmy sálů, prostranství, interiérů, movitých věcí,  materiální vybavení neinvestčního 

charakteru, spotřební materiál, zdravotní a technické zajištění akcí,  nákup uměleckých 

služeb, honoráře umělcům,  věcné ceny účastníkům akce,  poplatky správcům duševního 

vlastnictví, výdaje na propagaci projektu

1.9.-31.12.2021

16 000   

K35 Miroslava Škopová, Kuřim
CČ – aktivity v solné jeskyni 

Kuřim 

materiální vybavení neinvestičního charakteru, spotřební materiál,   výdaje na odborné 

lektory , věcné ceny  účastníkům akcí, výdaje na propagaci projektu

2021

10 000   

K36 Sportovní klub Kuřim JA – HANDEC FEST 2021

pronájmy sálů, prostranství, interiérů, movitých věcí,  materiální vybavení neinvestičního 

charakteru, spotřební materiál, zdravotní a technické zajištění akcí,  nákup uměleckých 

služeb, honoráře umělcům,  věcné ceny účastníkům akce,  poplatky správcům duševního 

vlastnictví, výdaje na propagaci projektu

1.6.-31.8.2021

70 000   

k37 Martin Jandek, Kuřim
JA – taneční zábava – revival 

festival

i přes několikeré upozornění písemnou formou i telefonicky nebyla žádostí doplněna o 

uznatelné výdaje, nebyly dodány povinné přílohy

7.8.-8.8.2021

0   

K38 Bohuslav Bednář, Kuřim JA – Rockfest Kuřim

pronájmy sálů, prostranství, interiérů, movitých věcí, nákup uměleckých služeb,  

poplatky správcům duševního vlastnictví, výdaje na propagaci projektu

15.5.-16.5.2021

60 000   

K39 Bohuslav Bednář, Kuřim JA – Disko Rocko  Erotický Ples

pronájmy sálů, prostranství, interiérů, movitých věcí, nákup uměleckých služeb, výdaje 

na propagaci projektu

12.3.-13.3.2021

30 000   
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Žadatel Účel využítí dotace Uznatelné výdaje Termín  Částka schválená 

Zastupitelstvem města 

Kuřimi 

K40 Bohuslav Bednář, Kuřim JA – Revival fest
pronájmy sálů, prostranství, interiérů, movitých věcí, nákup uměleckých služeb, výdaje 

na propagaci projektu

26.6.-27.6.2021

25 000   

K41 ČTU – T.K. Křováci
JA – obnova vybavení letního 

tábora ve Sryjích

materiální vybavení neivestičního charakteru, spotřební materiál 1.6.-31.8.2021

50 000   

K42 Pavlína Zámečníková, Brno
CČ – Činnost pěveckého sboru 

Allegria

materiální vybavení neinvestičního charakteru, spotřební materiál, doprava členů spolku 

na akce mimo Kuřim, registrační poplatky na soutěžích, nákup uměleckých služeb, 

honoráře umělcům,  výdaje na odborné lektory ,poplatky správcům duševního 

vlasntictví, výdaje na propagaci projektu

2021

50 000   

K43 SOŠ  a SOU Kuřim
CČ –  Filmové festivaly Kuřim - 

filmový klub

pronájmy sálů, prostranství, interiérů, movitých věcí, spotřební materiál, nákup 

uměleckých služeb, honoráře umělcům, poplatky správcům duševního vlastnictví,  

výdaje na propagaci projektu

2021

6 000   

K44 Richard Suchý, Kuřim
CČ –  Celoroční činnost 

fotoklubu

výroba fotografií, startovné v soutěži MSMO,  pořízení výstavních panelů, spotřební 

materiál, registrační poplatky na soutěžích

2021

18 000   

K45 Pavel Sádlík, Kuřim JA – košt slivovice

pronájmy sálů, prostranství, interiérů, movitých věcí, spotřební materiál, honoráře 

umělcům, poplatky správcům duševního vlastnictví,  výdaje na propagaci projektu

6.2.-13.2.2021

15 000   

K46 HC Mystery Kuřim
JA – Čarodějnice , Hallouween 

s Mystery Kuřim

pronámy sálů, interiérů, prostranství,  výdaje za energie v pronajatých prostorách, 

materiální vybavení neinvestičního charakteru, spotřební materiál, zdravotní a technické 

zajištění akcí, nákup uměleckých služeb, honoráře umělcům,  věcné ceny účastníkům, 

výdaje na propagaci projektu

30.4.2021 

24.10.2021

40 000   

K47 Bohuslav Bednář, Kuřim
Cč - Koncerty v Hospůdce 

Kuřim - Rockové večery

honoráře umělcům,  výdaje na propagaci projektu 2021

20 000   

K48 K DUR Kuřim CELOROČNÍ ČINNOST

pronájmy prostranství, sálů, interiérů a movitých věcí,   materiální vybavení 

neinvestičního charakteru, spotřební materiál, doprava členů spolku na akce mimo 

Kuřim, registrační poplatky na soutěžích, zdravotní a technické zajištění akce,  nákup 

uměleckých služeb, honoráře umělcům, výdaje na odborné lektory a podobné činnosti,  

věcné ceny účastníkům akce, poplatky např. OSA, Dilia,  výdaje na propagaci projektu

2021

80 000   

K49 ZUŠ Kuřim CELOROČNÍ ČINNOST

pronájmy prostranství, sálů, interiérů a movitých věcí,   materiální vybavení 

neinvestičního charakteru, spotřební materiál, doprava členů spolku na akce mimo 

Kuřim, registrační poplatky na soutěžích,   nákup uměleckých služeb, honoráře 

umělcům, výdaje na odborné lektory a podobné činnosti,  věcné ceny účastníkům 

akce,výdaje na porotce uměleckých soutěží,   výdaje na propagaci projektu

2021

180 000   

SUMA CELKEM 2 066 500                            

Příspěvek schválený Zastupitelstvem města Kuřimi dne 15.9.2020: 2.300.000 Kč
Příspěvky schváleny Zatupitelstvem města Kuřimi dne 15.12.2020, Usnesením č. 1127/2020.


