
Pořadí 

žádosti
Žadatel Účel využití dotace

Uznatelné výdaje

 Dotace 

schválené ZM  

K1

Eva Brázdová Jagelská, 

Kuřim

JA – aprílový pochod Spotřební materiál, zdravotní a technické zajištění akcí, věcné ceny účastníkům akce, 

výdaje napropagaci projektu

5 000               

K2

Prof.Mgr.Václav Brázda, 

Ph.D., Kuřim

JA - Koncert Ať svoboda zní pronájmy sálů, interiérů, prostranství a movitých věcí, zdravotní a technické zajištění 

akcí , nákup uměleckých služeb,honoráře umělcům , poplatky správcům duševního 

vlastnictví,výdaje na propagaci projektu

19 000             

K3

Kuřimský dámský klub, 

Kuřim

JA - 11. Babské hody pronájmy sálů, interiérů, prostranství a movitých věcí,materiální vybavení neinvestičního 

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

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

vlastnictví, výdaje na propagaci projektu 

53 500             

K4

Kuřimský dámský klub, 

Kuřim

JA - Masopust pronájmy sálů, interiérů, prostranství a movitých věcí, spotřební materiál,zdravotní a 

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

účastníkům akcí ,poplatky správcům duševního vlastnictví, výdaje na propagaci projektu 

37 000             

K5

Kuřimský dámský klub, 

Kuřim

JA - Vynášení Morany spotřební materiál, zdravotní a technické zajištění akcí, honoráře umělcům, věcné ceny 

účastníkům akce, poplatky správcům duševího vlastnictví,  výdaje na propagaci projektu

15 000             

K6

Ing. David Keprt, Kuřim JA - Koncert chrámové hudby pronájmy sálů, interiérů, prostranství a movitých věcí,  honoráře umělcům, věcné ceny 

účastníkům akcí ,výdaje na propagaci projektu 

16 000             

K7

Spokojené Díly z.s., Kuřim

Podpora komunitního života 

obyvatelů Dílů za Sv. Janem

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

charakteru,spotřební materiál,věcné ceny účastníkům akce, výdaje na propagaci 

projektu
26 000             

K8

Pavlína Zámečníková, Brno Celoroční činnost pěveckého 

sboru Allegria

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

charakteru,spotřební materiál ,doprava členů spolku na akce mimo Kuřim, registrační 

poplatky při soutěžích, nákup uměleckých služeb, výdaje na odborné lektory a pod. 

činnosti, poplatky správcům duševního vlastnictví, výdaje na propagaci projektu 

50 000             

Žádosti o dotace z Programu podpory kultury a spolkové činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2023 schválené Zastupitelstvem města Kuřimi 

dne 06.12.2022, usnesením č. Z/2022/0178.



Pořadí 

žádosti
Žadatel Účel využití dotace

Uznatelné výdaje

 Dotace 

schválené ZM  

K9

Základní umělecká škola, 

Kuřim

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

protorách, materiální vybavení neinvestičního charakteru,spotřební materiál ,doprava 

členů spolku na akce mimo Kuřim, registrační poplatky při soutěžích, nákup uměleckých 

služeb, honoráře umělcům, výdaje na odborné lektory a pod. činnosti, věcné ceny 

účastníkům akcí, výdaje na porotce uměleckých soutěží,  poplatky správcům duševního 

vlastnictví, výdaje na propagaci projektu 

230 000          

K10
Mojmír Kohoutek, Kuřim JA - Vánoční večer trampských 

písní

spotřební materiál, honoráře umělcům, věcné ceny účastníkům akcí   ZPĚTVZETÍ 

ŽÁDOSTI

-                        

K11
Mojmír Kohoutek, Kuřim JA - Večer trampských písní spotřební materiál, honoráře umělcům, věcné ceny účastníkům akcí   ZPĚTVZETÍ 

ŽÁDOSTI

-                        

K12
Milan Císař, Kuřim JA – Výstava betlémů materiální vybavení neinvestičního charakteru,spotřební materiál ,zdravotní a technické 

zajištění akcí, výdaje na propagaci projektu 

15 000             

K13
Bohuslav Bednář, Kuřim JA – hudební večery v Hospůdce nákup uměleckých služeb, honoráře umělcům, poplatkysprávcům duševního vlastnictví, 

výdaje na propagaci projektu

30 000             

K14

Česká tábornická unie – 

T.K.Křováci, Kuřim

CČ - obnova vybavení letního 

tábora ve Skryjích (zakoupení 

vojenského stanu vz.65)

materiální vybavení neinvestičního charakteru

65 000             

K15

K dur z.s., Kuřim JA – koncert k 15.výročí K dur pronájmy sálů, interiérů, prostranství a movitých věcí,  materiální vybavení 

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

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

umělcům, výdaje na odborné lektory a pod. činnosti, věcné ceny účastníkům akcí,  

poplatky správcům duševního vlastnictví, výdaje na propagaci projektu 

16 000             

K16

K dur z.s., Kuřim Celoroční činnost pěveckého 

sboru K dur 2023

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

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

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

uměleckých služeb, honoráře umělcům, výdaje na odborné lektory a pod. činnosti, věcné 

ceny účastníkům akcí,  poplatky správcům duševního vlastnictví, výdaje na propagaci 

projektu 

80 000             

K17
Zuzana Vavříková, Kuřim CČ - komunitní zahrada materiální vybavení neinvestičního charakteru,spotřební materiál, výdaje na odborné 

lektory a podobné činnosti, výdaje na propagaci projektu 

15 000             



Pořadí 

žádosti
Žadatel Účel využití dotace

Uznatelné výdaje

 Dotace 

schválené ZM  

K18

HC Mystery Kuřim JA – Mystery den v roce 2023 pronájmy sálů, interiérů, prostranství a movitých věcí, výdaje za energie v pronajatých 

prostorech,  materiální vybavení neinvestičního charakteru,spotřební materiál , zdravotní 

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

účastníkům akcí,  poplatky správcům duševního vlastnictví, výdaje na propagaci 

projektu 

50 000             

K19

Michal Šroller, Kuřim JA – Wild fest zimní scéna pronájmy sálů, interiérů, prostranství a movitých věcí, výdaje za energie v pronajatých 

prostorech,  materiální vybavení neinvestičního charakteru,spotřební materiál , zdravotní 

a technické zajištění akcí,  nákup uměleckých služeb, honoráře umělcům,  poplatky 

správcům duševního vlastnictví, výdaje na propagaci projektu 

40 000             

K20

Orel jednota Kuřim Celoroční činnost pronájmy sálů, interiérů, prostranství a movitých věcí,  výdaje za energie v pronajatých 

prostorách, materiální vybavení neinvestičního charakteru,spotřební materiál ,doprava 

členů spolku na akce mimo Kuřim, registrační poplatky na soutěžích, zdravotní a 

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

odborné lektory a pod. činnosti, věcné ceny účastníkům akcí, výdaje na porotce 

uměleckých slutěží,   poplatky správcům duševního vlastnictví, výdaje na propagaci 

projektu 

145 500          

K21

Michal Šroller, Kuřim JA – Wild fest pronájmy sálů, interiérů, prostranství a movitých věcí, výdaje za energie v pronajatých 

protorách, materiální vybavení neinvestičního charakteru, spotřební materiál , zdravotní 

a technické zajištění akcí,  nákup uměleckých služeb, honoráře umělcům,  poplatky 

správcům duševního vlastnictví, výdaje na propagaci projektu 

70 000             

K22

Michal Šroller, Kuřim JA – Cestovatelský festival pronájmy sálů, interiérů, prostranství a movitých věcí, výdaje za energie v pronajatých 

protorách, materiální vybavení neinvestičního charakteru, spotřební materiál , zdravotní 

a technické zajištění akcí,  nákup uměleckých služeb, honoráře umělcům,  poplatky 

správcům duševního vlastnictví, výdaje na propagaci projektu 

25 000             

K23

Antonín Žák, Kuřim JA – Kuřimské pivní slavnosti pronájmy sálů, interiérů, prostranství a movitých věcí,  materiální vybavení 

neinvestičního charakteru, zdravotní a technické zajištění akcí,  nákup uměleckých 

služeb, honoráře umělcům,  poplatky správcům duševního vlastnictví, výdaje na 

propagaci projektu 
80 000             



Pořadí 

žádosti
Žadatel Účel využití dotace

Uznatelné výdaje

 Dotace 

schválené ZM  

K24

Antonín Žák, Kuřim JA – Pod křídly Sofie pronájmy sálů, interiérů, prostranství a movitých věcí, materiální vybavení neinvestičního 

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

služeb, honoráře umělcům,  poplatky správcům duševního vlastnictví, výdaje na 

propagaci projektu 
30 000             

K25

Antonín Žák, Kuřim JA – Big beat bál pronájmy sálů, interiérů, prostranství a movitých věcí, výdaje za energie v pronajatých 

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

služeb, honoráře umělcům,  poplatky správcům duševního vlastnictví, výdaje na 

propagaci projektu 

25 000             

K26

Sportovní klub Kuřim JA – oslavy 80.let házené pronájmy sálů, interiérů, prostranství a movitých věcí, materiální vybavení neinvestičního 

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

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

vlastnictví, výdaje na propagaci projektu 

60 000             

K27

Sportovní klub Kuřim JA – Handec Fest pronájmy sálů, interiérů, prostranství a movitých věcí, materiální vybavení neinvestičního 

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

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

vlastnictví, výdaje na propagaci projektu 
75 000             

K28

Sportovní klub Kuřim JA – Staň se superhrdinou pronájmy sálů, interiérů, prostranství a movitých věcí, materiální vybavení neinvestičního 

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

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

vlastnictví, výdaje na propagaci projektu 

30 000             

K29

Sportovní klub Kuřim JA – kniha 80 let házené materiální vybavení neinvestičního charakteru,spotřební materiál,  výdaje na propagaci 

projektu 

27 500             

K30

Sbor dobrovolných hasičů, 

Kuřim

JA – krojované hody pronájmy sálů, interiérů, prostranství a movitých věcí,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 akcí, poplatky správcům duševního vlastnictví, výdaje na propagaci projektu  

sálů

62 000             



Pořadí 

žádosti
Žadatel Účel využití dotace

Uznatelné výdaje

 Dotace 

schválené ZM  

K31

Sbor dobrovolných hasičů, 

Kuřim

JA – čarodky s hasiči pronájmy sálů, interiérů, prostranství a movitých věcí, materiální vybavení neinvestičního 

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

služeb, honoráře umělcům,  věcné ceny účastníkům akcí, výdaje na propagaci projektu  

50 000             

K32
Sbor dobrovolných hasičů, 

Kuřim

Celoroční činnost SDH  - nákup 

materiálu 

materiální vybavení neinvestičního charakteru

10 000             

K33
Vinuar group Kuřim JA – posezení s cimbálovou 

muzikou

nákup uměleckých služeb, honoráře umělcům, poplatky správcům duševního vlastnictví, 

výdaje na propagaci projektu

15 000             

K34
Vinuar group Kuřim JA – loučení s létem v pivním 

klubu

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

duševního vlastnictví, výdaje na propagaci projektu

20 000             

K35
Vinuar group JA – vítání léta v pivním klubu spotřební materiál, nákup uměleckých služeb, honoráře umělcům, poplatky správcům 

duševního vlastnictví, výdaje na propagaci projektu

20 000             

K36

Stanislav Zavřel, Kuřim JA – Mariášová liga 2022-2023 - 

Turnaje o přeborníka Brněnska a 

kraje Vysočina 2023

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

uměleckých služeb,  věcné ceny účastníkům akcí, výdaje na porotce umšleckých 

soutěží, výdaje na propagaci projektu

5 000               

K37

Unie Roska, Brno JA – rekondiční pobyt pro osoby 

s roztroušenou sklerozou

doprava členů spolku na akce 

10 000             

K38

Mateřské a rodinné 

centrum KuřiMaTa

JA – MRC slaví 15 let pronájmy sálů, interiérů, prostranství a movitých věcí, materiální vybavení neinvestičního 

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

služeb, honoráře umělcům, věcné ceny účastníkům akcí,  výdaje na propagaci projektu 

40 000             

K39

Římskokatolická farnost 

Kuřim

JA – Noc kostelů 2023 materiální vybavení neinvestičního charakteru,spotřební materiál, nákup uměleckých 

služeb, honoráře umělcům, poplatky správcům duševního vlastnictví,  výdaje na 

propagaci projektu 
25 000             

K40

Římskokatolická farnost 

Kuřim

CČ – činnost pěveckého sboru materiální vybavení neinvestičního charakteru,spotřební materiál, nákup uměleckých 

služeb, výdaje na odborné lektory a podobné činnosti

30 000             



Pořadí 

žádosti
Žadatel Účel využití dotace

Uznatelné výdaje

 Dotace 

schválené ZM  

K41

Římskokatolická farnost JA – Den národnostních menšin pronájmy sálů, interiérů, prostranství a movitých věcí,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 akcí,  poplatky správcům duševního vlastnictví, výdaje na propagaci 

projektu  sálů

80 000             

K42
Římskokatolická farnost 

Kuřim

CČ – činnost scholy mládeže v 

roce 2023

materiální vybavení neinvestičního charakteru,spotřební materiál, nákup uměleckých 

služeb, výdaje na odborné lektory a podobné činnosti

32 000             

K43
Junák - Český skaut Kuřim Zabezpečení celoroční a 

táborové činnosti 

materiální vybavení neinvestičního charakteru,spotřební materiál

230 000          

K44
Junák - Český skaut Kuřim JA – podpora skautského 

vzdělávání

pronájmy sálů, interiérů, prostranství a movitých věcí

30 000             

K45
Junák - Český skaut JA – skautský ples pronájmy sálů, interiérů, prostranství a movitých věcí,spotřební materiál,  nákup 

uměleckých služeb, honoráře umělcům
21 500             

K46

Slovan Podlesí Kulturní a spolková činnost, 

akce konané v roce 2023

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

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

ceny účastníkům akcí, výdaje na propagaci projektu  sálů

41 000             

K47
Jana Hedbávná Kuřim JA – májový dětský den materiální vybavení neinvestičního charakteru,spotřební materiál, honoráře umělcům, 

věcné ceny účastníkům akcí, výdaje na propagaci projektu

17 000             

K48

Český svaz chovatelů Kuřim JA – výstava králíků, drůbeže a 

holubů s regionální účastí Kuřim 

2023

materiální vybavení neinvestičního charakteru,spotřební materiál, zdravotní a technické 

zajištění akcí, nákup uměleckých služeb, výdaje na odborné lektory a podobné činnosti, 

věcné ceny účastníkům akcí,  výdaje na propagaci projektu 

60 000             

K49

Český svaz chovatelů Kuřim CČ – výstavní činnost na 

výstavách, účast na závodech k 

ráličím hopu v r.2023

materiální vybavení neinvestičního charakteru,doprava členů spolku na akce mimo 

Kuřim,  registrační poplatky na soutěžích, výdaje na propagaci projektu 

30 000             

K50
Pavel Sádlík Kuřim JA – košt pálenek pronájmy sálů, interiérů, prostranství a movitých věcí, spotřební materiál , honoráře 

umělcům,  poplatky správcům duševního vlastnictví,  výdaje na propagaci projektu  

20 000             



Pořadí 

žádosti
Žadatel Účel využití dotace

Uznatelné výdaje

 Dotace 

schválené ZM  

K51

Pavel Sádlík Kuřim JA – den rodin pronájmy sálů, interiérů, prostranství a movitých věcí, výdaje za energie v pronajatých 

protorách, materiální vybavení neinvestičního charakteru, spotřební materiál , zdravotní 

a technické zajištění akcí, věcné ceny účastníkům akce,  poplatky správcům duševního 

vlastnictví, výdaje na propagaci projektu 

40 000             

K52
Miroslava Škopová-Solná 

jeskyně

CČ – dílčí jednorázové akce po 

celý rok

materiální vybavení neinvestičního charakteru,spotřební materiál, věcné ceny 

účastníkům akcí, výdaje na propagaci projektu

1 000               

K53

Střední odborná škola a 

Střední odborné učiliště 

Kuřim

JA – zastřešení podia na nádvoří 

zámku

materiální vybavení neinvestičního charakteru, spotřební materiál

20 000             

K54

Mateřské a rodinné 

centrum KuřiMaTa Kuřim

Celoroční činnost a příležitostné 

akce KuřiMaT

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

prostorách,  materiální vybavení neinvestičního charakteru,spotřební materiál , zdravotní 

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

odborné lektory a pod. činnosti, věcné ceny účastníkům akcí,  poplatky správcům 

duševního vlastnictví, výdaje na propagaci projektu 

230 000          

K55

Mateřské a rodinné 

centrum KuřiMaTa Kuřim

JA – dětský karneval KuřiMaT pronájmy sálů, interiérů, prostranství a movitých věcí,  materiální vybavení 

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

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

správcům duševního vlastnictví, výdaje na propagaci projektu 

25 000             

K56

Mateřské a rodinné 

centrum KuřiMaTa Kuřim

JA - burzy pronájmy sálů, interiérů, prostranství a movitých věcí,  materiální vybavení 

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

výdaje na propagaci projektu 
13 000             

K57

Mateřské a rodinné 

centrum KuřiMaTa Kuřim

JA – den dětí pronájmy sálů, interiérů, prostranství a movitých věcí,  materiální vybavení 

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

nákup uměleckých služeb, honoráře umělcům,  věcné ceny účastníkům akcí,  výdaje na 

propagaci projektu 10 000             

K58

Mateřské a rodinné 

centrum KuřiMaTa Kuřim

JA – den otevřených dveří pronájmy sálů, interiérů, prostranství a movitých věcí,  materiální vybavení 

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

nákup uměleckých služeb, honoráře umělcům,  věcné ceny účastníkům akcí,  výdaje na 

propagaci projektu 
16 000             

CELKEM Kč

2 534 000       


