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Z á p i s   č í s l o  02/2015 
 

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

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

Mudroňová Renáta,  
 
 
Omluveni: Nováčková Ivana, Kollarčíková Miloslava, Gromeš Richard, Mareček Josef 
 
 
Tajemník výboru: Jonášová Jitka 
 
Jednání kulturního výboru zahájil jeho předseda Mgr. L. Ambrož v 18.00 hod. a přivítal přítomné členy 
výboru. Konstatoval, že z 9 členů výboru je přítomno 5 členů, výbor je tedy usnášeníschopný. 
. 
Program: 
 

1.  Udílení kulturních cen města Kuřimi „KuKuČ 2015“ - nominace  
 
2. Projednání dodatečných žádostí o poskytnutí dotací  z Programu finanční podpory   

kulturní        a spolkové  činnosti města Kuřimi pro rok 2015   
 
3.  Různé 
 
 
1.  Udílení kulturních cen města Kuřimi „KuKuČ 2015“ - nominace  
   
Talent:   
Tereza HOMOLOVÁ 
Tereza SÝSOVÁ 
Václav SÝS 
Bohuslav JELEN 
 
Umělecký výkon: 
KUDAK – MASOPUST 
Pavlína ZÁMEČNÍKOVÁ (funkce sbormistryně) 
 
Koncepční a dramaturgický počin: 
Handec Fest 2015 
 
Za vytváření kultury všedního dne: 
Simona PROKEŠOVÁ 
Cukrárna AJKA 
 
Za propagaci kultury: 
Soňa ŠMAHELOVÁ 
 
Za dlouhodobý přínos kuřimské kultuře: 
Hana NOVOTNÁ 
 
Mimořádná kategorie: 
Jindřiška HONCŮ – nadstandartní přístup a péče při dostavbě nového kulturního zařízení v Kuřimi –      
Klubu Kotelna 
 

Hlasováno:  PRO  -  5 hlasů 
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Veřejné vyhodnocení ankety a předání odměn za KuKuč 2015 proběhne na 
Mikulášském jarmarku 5.12.2015.  
 
Asi v únoru potom proběhne koncert v Klubu Kotelna, kde vystoupí výherci ankety 
KukuČ  - v rámci pořadu Kuřim sobě. 
 
 
2. Projednání žádostí o poskytnutí dotací  z Programu finanční podpory kulturní a spolkové  
činnosti města Kuřimi pro rok 2015 
 
Výboru byly doručeny celkem dvě i nové žádosti o poskytnutí dotací. 
 
1. Žádost pana Františka Merty (doručena 30.4.2015) o finanční podporu pro vydání knihy  
2. Žádost pana Oldřicha Mücka – (doručena 3.6.2015) o finanční podporu pro kuřimské důchodce při 

pořádání jednodenních poznávacích výletů (vstupné, jízdné) 
 

     O přidělení dotací nebylo hlasováno, neboť žádosti byly doručeny po termínu, neobsahují náležitosti 
dle Zákona č. 24/2015, kterým se mění Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů (§10a Rozpočtových pravidel) – nevyhovují současnému právnímu vztahu. 

      
 
 
3. Různé 
 
Pan J. Brabec informoval členy výboru o nových podmínkách Programu finanční podpory kulturní a 
spolkové činnosti s tím, že Program pro nastávající období musí obsahovat náležitosti dle zákona 
24/2015 – musí být doplněn o informace, např., že žádost může podat pouze žadatel, který má právní 
subjektivitu (vede účetnictví), kdo nemá právní subjektivitu bude asi žádat o dar přímo radu či 
zastupitelstvo města ( toto je v jednání ), dále  musí být dána přesná kritéria hodnocení (výbor si musí 
určit, dle jakých kritérií bude hodnotit). Sportovní výbor již na Programu „pracuje“ – v nejbližsí době 
bude svolána schůzka členů obou výborů (musí být připraven materiál pro Zastupitelsvo města do 
20.10.2015. 
Dále pan J. Brabec informoval členy výboru o připravovaných  aktivitách společenského centra – kdy 
by se na Kotelně konaly různé akce i dopoledne – aby byl Klub Kotelna využit co nejčastěji – např. 
výtvarné dílničky pro důchodce, cvičení a jiná zájmová činnost …. , akce pro mateřské školky, 
základní školy. Společenské centrum se také bude podílet na organizaci výletů pro seniory. 
Pan Brabec seznámil členy výboru s připravovanými kulturními programy na další období. 
 
 
 
 
Předseda Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Mgr. L. Ambrož na závěr poděkoval všem 
přítomným členům výboru za účast a ukončil v 19.40 hod. jednání výboru. 
 
 
  
 
 
 
 
 
Mgr. Ambrož Ladislav 
předseda výboru 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jitka Jonášová, dne 23.2.2015. 
 


