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Z Á P I S   č. 02/2016 
z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život města Kuřimi 

ze dne 16.11.2016 
 

Přítomni: 
 
Předseda výboru: Mgr. Ladislav Ambrož 
Členové:  Naděžda Chocholáčová, Josef Mareček, Jiří Brabec, Ivana Nováčková, Mgr. Miloslava 

Kollarčíková 
Omluveni:  Kateřina Hlouchová, Renáta Mudroňová, Richard Gromeš 
Tajemnice: Jitka Jonášová 
Host:            Michal Vlk 
 
Předseda Výboru pro kulturu a spolkový život města Kuřimi zahájil jednání v 18:00 hod. Po přivítání 
členů výboru a hostů konstatoval, že z 9 členů výboru je přítomno 6 členů, výbor je usnášení schopný. 
 
 
 
Program: 
 

1. Dotační program „Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi“ pro rok 2017                          
- vyhodnocení došlých žádostí 

 
2. KuKuč 

 
3. Různé 

 

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

pro rok 2017 
 
V úvodu 1. bodu programu vystoupil pan Michal Vlk (žádost p.č. 21) – se svojí prezentací a 
odůvodněním žádosti o dotaci na akci: Charitativní openair Pandaland. Seznámil členy výboru s tím, 
že smyslem akce je mimo pobavení účastníků i získání finanční částky pro Nadační fond dětské 
onkologie KRTEK, případně pro jedno konkrétní dítě s onkologickým onemocněním. 
 
Členové výboru byli dále seznámeni se souhrnnou zprávou o poskytnutých dotacích za rok 2015, 
kterou pro výbor zpracovala paní Ing. Ondrášková Silvie. Tuto zprávu vzal výbor na vědomí. 
 
Členové výboru byli seznámeni se současným stavem podaných žádostí na dotace 2017, včetně 
připomínek, které k žádostem vznesla paní Ing. Ondrášková Silvie. 
 
Aby v budoucnu nedocházelo k nepřesnostem a formálním chybám při podání jednotlivých žádostí o 
dotace, stejně tak, při vyúčtování jednotlivých dotací, výbor pro kulturu a spolkovou činnost 
navrhuje, aby žádosti byly předávány přímo paní Ing. Silvii Ondráškové, která  po podání 
zkontroluje věcnou i formální správnost žádosti tak, aby měl žadatel možnost ihned odstranit 
případné nedostatky. 
Při předání vyúčtování by bylo také zapotřebí zajistit okamžitou kontrolu dodaných dokladů 
přímo s žadatelem, aby měl žadatel dostatek prostoru pro odstranění případných nedostatků 
(pokud možno zajistit přes finanční odbor MěÚ Kuřim, případně auditorka města paní Ing. 
Silvie Ondrášková). 
 
Dále se výbor zabýval jednotlivými žádosti o dotace na kulturu na rok 2017. 
 
Výboru bylo doručeno v termínu celkem 39 žádostí.  
Všechny žádosti splnily Pravidla pro předkládání žádostí Dotačního programu „Podpory kulturní a 
spolkové činnosti ve městě Kuřimi“ pro rok 2017 – byly doručeny včas, případné formální nedostatky 
při vyplňování formulářů byly opraveny. 
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Žádosti byly dále posuzovány dle kritérií – článek 7 – Dotačního programu „Podpory kulturní a 
spolkové činnosti ve městě Kuřimi“ pro rok 2017.  
 
Členové výboru posoudili jednotlivé žádosti, zvážili výši příspěvku na dotaci a vyhodnotili žádosti dle 
hodnotících kritérií (viz tabulka). 
 
Výbor znovu konstatoval, že formulář pro podání žádostí není ve všech bodech zcela srozumitelný pro 
všechny žadatele (nutno brát v potaz, že se jedná o žadatele, kteří většinou nemají právnické ani 
účetní vzdělání). 
 
Členové výboru hlasovali o návrhu na přidělení dotací pro rok 2017: 
 
Pro : 6      Proti: 0    Zdržel se: 0 
 
Návrh byl jednohlasně přijat. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvu města Kuřimi  předkládá výbor pro kulturu a spolkovou činnost návrh na poskytnutí 
dotací v rámci dotačního programu „Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi“ pro rok 
2017. 
 
Usnesení bylo jednohlasně přijato. 
 
 

2.KuKuč 2016  
 
Členové výboru se zabývali došlými nominacemi na ocenění v anketě KuKuč 2016. Některé 
kategorie v letošním roce uděleny nebudou. 

 
Umělecký výkon:        *  Žáci výtvarného oboru ZUŠ, pod vedením Martiny Magni 
                           za dekorativní nástěnnou malbu v centru Kuřimata  
              Štěpánka BADINOVÁ, Tobiáš DVOŘÁK, Adéla CHYTRÁ, Anna JUSTOVÁ,  
              Veronika KOŠŤÁLOVÁ, Kateřina MATULOVÁ, František PAVLÍK,  
              Vojtěch  PAVLÍK,  Zuzana RUBEŠOVÁ, Daniel ŠIGUT, Eliška VESELÁ. 
 
   * K dur - KONCERT s BÁROU BASIKOU 
  
   * BABSKÉ HODY – Kuřimský dámský klub  
 
   * Richard Suchý – FOTOKLUB Kuřim  
 
Talent roku:  * Michael SVOBODA 
   * Sofie KRYŠTOFOVÁ  
   * Anna Marie ZDRÁHALOVÁ     
Dramaturgie a 
Koncepce:          * DEN NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN –  
    Římskokatolická farnost Kuřim a Otec Adam Malczynsky 
  
Kultura všedního dne:    
                                       * Odbor životního prostředí Městského úřadu Kuřim  – záhony se                                
   suchomilnou  květenou na Legionářské,  vycházková trasa  za Srpkem 
                            
    
Mecenáš roku:               * společnost TE CONNECTIVITY Kuřim 

 
 

Předání ocenění se uskuteční v sobotu 10.12.2016 v 15.00 hodin na hřišti základní školy na  
Komenského ulici, kdy bude jako v minulých letech součástí Mikulášského jarmarku. 
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3.Různé 
 
Pan Brabec informoval členy výboru o nejbližších akcích, které se uskuteční na Kotelně, o 
návštěvnosti filmových představeních, o možné dotaci na rekonstrukci kulturního domu.   
. 
 
 
Předseda výboru pro kulturu a spolkovou činnost ukončil jednání poděkováním členům výboru a 
hostům  za účast . j 
 
 
 
 
Mgr. Ladislav Ambrož 
Předseda Výboru pro kulturu a spolkovou činnost  
 
 
V Kuřimi 16.11.2016 
Zapsala: Jitka Jonášová 


