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Z Á P I S   č. 01/2016 

z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život města Kuřimi 
ze dne 29.08.2016 

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

                     Ivana Nováčková, 
Omluveni:  Mgr. Miloslava Kollarčíková, Richard Gromeš 
Tajemnice: Jitka Jonášová 
 

Předseda Výboru pro kulturu a spolkový život města Kuřimi zahájil jednání v 18:30 hod. Po přivítání 
členů výboru a hostů konstatoval, že z 9 členů výboru je přítomno 7 členů, výbor je usnášení schopný. 
 
 
 
Program: 

 
1. Dotační program „Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi“ pro rok 2017 
 
2. KuKuč 

 
3. Různé 

 

  
1. Dotační program „Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi“ 

pro rok 2017 
 
 
Pro žádosti na rok 2017 platí nové podmínky k uveřejňování smluv – v Informačním systému veřejné 
správy – registr smluv – ISRS. Z tohoto důvodu bylo nutné zapracovat do dotačního programu některé 
změny,  týkající se uveřejňování v ISRS + nově nabytí účinnosti smluv (smlouva nad 50.000 Kč je 
účinná až po uveřejnění v ISRS). 
 
Výbor navrhuje zachovat pro dotace částku 1.300.000,- Kč na rok 2017, v případě, že bude 
odsouhlasena Zastupitelstvem města Kuřimi.  
Maximální výše dotace na jeden projekt zůstává v původní výši: u celoroční činnosti  max. do 
200.000,- Kč, u jednorázových akcí a cyklů akcí max. do 70.000,- Kč. 
 
Byla diskutována možnost určit nejnižší sumu pro žádost, tato byla jednohlasně zamítnuta. 
 
Výbor požaduje, aby měl možnost, po ukončení vyúčtování příslušného roku, seznámit se se 
skutečnou výší čerpání finančních prostředků, které schválil jednotlivým žadatelům i s  tím, zda jejich 
vyúčtování bylo vždy v souladu s dotačním programem, případně, zda byly s žadateli nějaké 
problémy, což by se mohlo projevit při posuzování žádostí na příští období. 
 
Návrh programu „Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi na rok 2016“ byl 

odsouhlasen výborem jednohlasně. 
 
Přijaté usnesení:  Výbor pro kulturu a spolkovou činnost doporučuje Zastupitelstvu města Kuřimi 

schválit dotační program „Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi  na rok 2017, včetně 
příloh (formulář Žádosti a návrh Smlouvy). 
Výbor požaduje, aby měl možnost, po ukončení vyúčtování příslušného roku, seznámit se se 
skutečnou výší čerpání finančních prostředků, které schválil jednotlivým žadatelům. 
 
Hlasováno: pro 7 
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2. Kukuč 
 

Pan J. Brabec seznámil členy výboru s vyhlášením ankety KuKuč pro letošní rok. Kategorie i kritéria 
zůstávají stejná jako v minulých letech – osvědčilo se. Vyhlášení proběhne v rámci Mikulášského 
jarmarku na Komendě. 

  
 
3. Různé 
 

Pan. J. Brabec seznámil členy výboru s možností vytvoření nového programu, jehož součástí by bylo 
možnost odměňovat ty, kteří se pravidelně a dlouhodobě věnují dětem v rámci sportovních i kulturních 
činností . Členové výboru s touto možností jednohlasně souhlasí. 
 
 
Předseda výboru pro kulturu a spolkovou činnost ukončil jednání poděkováním členům výboru a 
hostům  za účast . Další jednání výboru bude svoláno v měsíci listopadu, kdy se budou vyhodnocovat 
jednotlivé žádosti o dotace a KuKuč. 
 
 
 
 
Mgr. Ladislav Ambrož 

Předseda Výboru pro kulturu a spolkovou činnost  
 
 
V Kuřimi 29.8.2016 
Zapsala: Jitka Jonášová 


