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Z á p i s   č í s l o  03/2014 
 

z jednání Výboru pro kulturu a spolkovou činnost ZM Kuřimi  
ze dne 13. srpna 2014 

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

Konečná Eva, Mareček Josef, Ing. Šedová Zdeňka 
 
Tajemník 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 jsou přítomni 4 členové, výbor tedy není usnášeníschopný. 
 
 
Program: 
 
1. Změna účelu dotace z PFP 2014 – žádost ČSCH Kuřim 
 
2. Projednání žádosti o poskytnutí dotace z PFP 2014 
 
3. Vyhlášení výzvy na poskytnutí dotací z Programu finanční podpory kulturní a spolkové 
činnosti pro rok 2015 
 
4. Různé 
 
 
1. Změna účelu dotace z PFP 2014 – žádost ČSCH Kuřim 
 
Na jednání byla přítomna paní Ing. Dagmar Malá – zástupce Českého svazu chovatelů, základní 
organizace Kuřim, která podala vysvětlení k žádosti o změnu účelu využití dotace z PFP 2014, která 
byla schválena usnesením ZM č. 1216/2013 ze dne 10. 12. 2013. 
 
pí Malá – záměrem základní organizace chovatelů Kuřim bylo upořádat letos v Kuřimi oblastní 
výstavu. V případě pořádání oblastní výstavy ale potřebují kladné vyjádření Oblastní organizace Brno. 
Tato ale chce, aby byla výstava pod jejich vedením a v řadě jejich představ cílů a účelů se bohužel liší. 
Oblastní organizace chce na výstavě hlavně vydělat, což není prvořadým cílem kuřimské základní 
organizace. Na schůzi základní organizace Kuřim se dohodli a odhlasovali, že letos budou pořádat 
místní výstavu, která ale bude podstatně rozsáhlejší než v loňském roce. Pojmou ji jako soutěžní 
výstavu s regionální účastí. 
L. Ambrož – rozumí důvodům základní organizace Kuřim a souhlasí se změnou účelu dotace. 
J. Brabec – ptá se pí Malé, jestli dobře rozumí tomu, že se nesmí použít „Oblastní“? 
pí Malá – ano. Oblastní výstava musí mít souhlas Oblastní organizace Brno. 
J. Barbec – souhlasí s využitím dotace pro kuřimskou základní organizaci. Nehrozí jí ale od Oblastní 
organizace Brno postih? 
pí Malá – jsou samostatný právní subjekt. Dotaci využijí a vyúčtují v souladu s podmínkami smlouvy. 
L. Ambrož – nyní může kulturní výbor doporučit ZM schválit změnu účelu použití dotace 
z Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti v roce 2014. 
Pro: 4. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě PFP K1/2014 s Českým svazem 

chovatelů Základní organizace Kuřim, se sídlem ul. Otevřená, 664 34 Kuřim, 
IČ 49461699, kterým se mění účel užití dotace. 

 
 
 
2. Projednání žádosti o poskytnutí dotace z PFP 2014 
 
Dne 23. 7. 2014 byla doručena žádost o poskytnutí dotace z PFP 2014 od Ing. Františka Merty na 
vydání „Knihy kresleného humoru“. 
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J. Brabec – s panem Mertou se setkal. Sdělil mu, že žádost mohla být podána v řádném termínu. Nyní 
se nejedná o mimořádnou událost, pokud by tomu tak bylo, potom by se udělení dotace dalo 
uvažovat, není to ale tato situace. Navíc žádost není formálně dobře zpracovaná, chybí upřesnění 
položek rozpočtu, není patrný náklad, případně cena. 
N. Chocholáčová – souhlasí s názorem J. Brabce. 
S. Bartoš – také souhlasí s tímto názorem. 
 
Návrh usnesení: Výbor pro kulturu a spolkovou činnost nedoporučuje ZM uzavření smlouvy 

o poskytnutí dotace z Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti pro 
rok 2014 dle přílohy. 

Pro: 4. 
 
 
 
3. Vyhlášení výzvy na poskytnutí dotací z Programu finanční podpory kulturní 
a spolkové činnosti pro rok 2015 
 
Vzhledem k tomu, že bude svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva města Kuřimi na úterý 23. 9. 
2014 může být Výzva na poskytnutí dotací z Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti 
pro rok 2015 vyhlášena až na tomto zasedání. 
 
Úterý 23. 9. 2014 vyhlášení Výzvy zastupitelstvem města. 

Bezodkladné zveřejnění Výzvy v médiích v místě obvyklých (web města, 
FB města, Zlobice, kabelová televize, nástěnky, městský rozhlas) a e– 
mailem nebo poštou na žadatele z minulého roku. 

 
Středa 5. 11. 2014 
do 17:00 hod. uzávěrka příjmu žádostí. 
 
Do úterý 25. 11. 2014 projednání ve Výboru pro kulturu a spolkový život. 
 
Úterý 9. 12. 2014 rozhodnutí ZM o přidělení dotací na zasedání ZM. 
 
 
 
4. Různé 
 
Rekonstrukce společenského a kulturního centra 
J. Brabec – dle posledních informací bude hotova „kotelna na ul. Popkova“ až ke konci listopadu 
2014. Přemýšlí tedy, kam umístí výstavu paličkované krajky, jestli ještě do kulturního domu nebo do 
nových prostor „kotelny v ul. Popkova. Kulturní dům by se měl uzavřít na přelomu měsíce listopadu 
a prosince 2014. Do konce roku 2015 ale musí být provedena kolaudace, jinak musíme dotaci vrátit. 
Nájemci nebytových prostor v KD již dostali výpovědi, ale byl by pro to, aby byly dodatky ke smlouvám 
prodlouženy v případě, že rekonstrukce KD nezačne. Bohužel p. Plavec s restaurací končí k 31. 8. 
2014. Dále bude nutné zajišťovat občerstvení na akcích pomocí cateringu. Vypadá to, že kuřimské 
hasičské hody a Báječný bál K-Dur proběhnou ještě na kulturním domě. 
N. Chocholáčová – kolik pojme lidí sál v zrekonstruované kotelně? Umožní zde podium vystoupení 
tanečního oboru ZUŠ? 
J. Barbec – bude zde 110-120 míst k sezení. Podium bude sestavitelné až na 24 m2. Na taneční 
vystoupení podium nebude vhodné. Pro taneční vystoupení nebude mít po dobu rekonstrukce KD 
Kuřim vhodný sál. 
 
Předseda Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Mgr. L. Ambrož na závěr poděkoval všem 
přítomným členům výboru za účast a ukončil v 18,53 hod. jednání výboru. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ambrož Ladislav 
předseda výboru 
 
Zapsala: P. Glosová, dne 13. 8. 2014 
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