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Z á p i s   č í s l o  01/2015 
 

z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
ze dne 23. února 2015 

 
Přítomni: 
Předseda výboru:  Mgr. Ambrož Ladislav 
Členové výboru: Brabec Jiří, Hlouchová Kateřina, Chocholáčová Naděžda Mgr., Mudroňová 

Renáta, Mareček Josef  
 
 
Omluveni: Nováčková Ivana, Kollarčíková Miloslava, Gromeš Richard 
 
 
Tajemník výboru: Jonášová Jitka 
 
 
Jednání kulturního výboru zahájil jeho předseda Mgr. L. Ambrož v 17.30 hod. a přivítal přítomné členy 
výboru. Konstatoval, že z 9 členů výboru je přítomno 6 členů, výbor je tedy usnášeníschopný. 
Na jednání byl přítomen pan Petr Krejčí (Auto Petr), který v 18.00 hodin odešel. 
 
Program: 
 
1.  Volba místopředsedy Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi  
 
2 Projednání žádostí o poskytnutí dotací  z Programu finanční podpory   kulturní a spolkové  

činnosti města Kuřimi pro rok 2015   
 
3.  Různé 
 
 
 
1. Volba místopředsedy Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
 
Předseda Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi pan Ladislav Ambrož navrhl na funkci 
místopředsedy Výboru paní Renátu Mudroňovou.  
Bylo hlasováno o návrhu: 
 
Pro: 5 hlasů z 6 přítomných (Jiří Brabec, Kateřina Hlouchová, Naděžda Kollarčíková,  Josef Mareček) 
Zdržela se: Renáta Mudroňová 
Proti: 0  
 
Návrh byl jednohlasně přijat. 
Výbor pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi navrhuje Zastupitelstvu města Kuřimi jmenovat na 
funkci místopředsedy Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi paní Renátu Mudroňovou 
(SPK). 
 
 
 
2. Projednání žádostí o poskytnutí dotací  z Programu finanční podpory kulturní a spolkové  
činnosti města Kuřimi pro rok 2015 
 
Výboru byly doručeny celkem tři nové žádosti o poskytnutí dotací, znovu byla projednána žádost pana 
Slávka Bednáře. 
 
J. Brabec navrhl, aby bylo vyhověno žádostem o dotace na konání kulturních akcí – plesy – sezona 
2015. 
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Původně byly tyto žádosti zamítnuty s tím, že nebylo jasné, zda budou moct být plánované akce – 
plesy - uskutečněny v kulturním domě. Vzhledem k posunutému termínu rekonstrukce kulturního 
domu, lze tyto akce ještě v letošním roce uskutečnit.  
Výbor jednal o návrhu, uhradit požadujícím subjektům náklady spojené s pronájmem sálu, přilehlých 
prostor a restaurace – prakticky proplatit faktury, vystavené městem. 
Konkrétní částka stanovena nebyla – jedná se o ceny vyplývající z ceníku za pronájem kulturního 
domu. 
 
Bylo hlasováno o návrhu na udělení dotací z programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti 
města Kuřimi pro rok 2015 – proplacení faktur za pronájem sálu, přilehlých prostor a restaurace pro 
akce: 
 
Žádost č. 17  
10. Ročník Disko-Rocko-Erotického plesu – termín 6.-8.3.2015 
Pořádá Slávek Bednář a skupina Varan. 
Odsouhlaseno bylo nájemné za jeden den konání plesu. 
 
Žádost č. 61 
2. společenský ples střediska Junák Kuřim – termín 3/2015 
Pořádá JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR  
 
Žádost č. 62 
Společenský ples firmy Autopetr a spol. 
Pořádá firma Autopetr, s.r.o. – termín 20.3.2015 
 
Hlasováno: pro 6 
Návrh byl schválen, výbor doporučuje ZM žádostem vyhovět. 
 
Dále bylo jednáno o žádosti č. 63/2015 – T.O.LLANO ESTACADO – v zast. Mojmír Kohoutek  
Maškarní karneval pro děti – termín koncem srpna 2015. 
 
Výbor nedoporučuje žádosti vyhovět z důvodu nakumulování různých akcí právě v termínu – srpen – 
říjen 2015. 
 
Bylo hlasováno o návrhu zamítnutí žádosti: 
Pro:  6 hlasů  
 
Žádost o poskytnutí dotace z Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi pro 
T.O.LLANO ESTACADO – v zast. Mojmír Kohoutek nedoporučuje ZM ke schválení.  
 
 
3. Různé 
 
Výbor vzal na vědomí zrušení žádosti o dotaci z Programu finanční podpory kulturní a spolkové 
činnosti Kuřimi pana Aleše Kadlece – Konání koncertu k 70. Výročí osvobození města – 15.000,--.   
 
Výbor doporučil panu Hedbávnému, který předběžně informoval členy výboru o možnosti změny 
termínu akce – Dětský den – z května 2015  na Zelený čtvrtek (dotace již schválena), aby tento nový 
termín nesměroval do období velikonoc, ale až po velikonocích. Pan Hedbávný uvažoval o změně 
termínu z důvodu plánované rekonstrukce kulturního domu, kdy není přesně znám termín zahájení. 
 
J. Brabec informoval členy výboru o připravovaných akcích kulturního střediska, které již budou 
probíhat v prostorách Kotelny. Akce, které proběhly ve zkušebním provozu byly úspěšné. Konec akcí 
bude doporučován do 22.00 hodin. 
Jsou už předjednané akce na březen – přednáška Klaudie Dudové, 50 let Rangers. 
Dále pan Brabec seznámil členy výboru s dalšími plánovanými akcemi, které proběhnou v letošním 
roce – Medové dny, Mikulášské odpoledne – na ZŠ Komenského, Den národnostních menšin (květen 
2015), týden letních kin – zámek. 
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Paní Mudroňová informovala výbor o průběhu Masopustu 2015 v Kuřimi – kladné ohlasy, příští rok 
spolupráce se školkami (karneval pro děti).  
Paní Mudroňová informovala výbor o termínu 3.babských hodů v Kuřimi – 18.7.2015. 
 
 
Předseda Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Mgr. L. Ambrož na závěr poděkoval všem 
přítomným členům výboru za účast a ukončil v 18.30 hod. jednání výboru. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Předseda Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Mgr. L. Ambrož na závěr poděkoval všem 
přítomným členům výboru za účast a ukončil v 18.30 hodin jednání. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ambrož Ladislav 
předseda výboru 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jitka Jonášová, dne 23.2.2015. 
 


