
Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM  
dne 18. 1. 2011 

 
Místo konání: malá zasedací místnost MěÚ 
 
Přítomni: Mgr. Ladislav Ambrož, Jiří Brabec, Ing. Zdeňka Šedová, Iveta Samborská, 
Naděžda Chocholáčová, Josef Mareček, Iveta Nováková, Ivana Nováčková, Bohuslav 
Bednář, Mgr. Jan Jandl (tajemník výboru, zapisovatel). 
 
Omluveni: Eva Konečná, Mgr. Kateřina Kinclová 
 
Hosté: paní Němečková, starosta Ing. Drago Sukalovský, 1. místostarosta Jiří Koláček, 
místostarosta Ing. Oldřich Štarha 
 
Program jednání:    1) Zahájení, představení členů výboru 
                                  2) Návrh statutu Výboru pro kulturu a spolkový život ZM 
                                  3) Žádosti o dotace z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a  
                                      spolkové činnosti v roce 2011 v oblasti kulturní a spolkové  
                                  4) Různé 
 
Navržený program jednání výboru byl schválen 9 hlasy přítomných členů Výboru pro 
kulturu a spolkový život ZM. 
 
 
1) Zahájení, představení členů výboru 
Jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Mgr. Ladislav Ambrož, který přivítal 
přítomné členy výboru. Jednotliví členové výboru se představili a upřesnili své osobní 
kontakty. Předseda výboru dále seznámil členy výboru s platným Jednacím řádem výborů 
ZM, který je závazný pro jejich činnost a byl schválen na zasedání Zastupitelstva města 
Kuřimi dne 14. 12. 2010. 
Předseda výboru poté seznámil členy s činností výboru na nejbližší období.  
 
 
2) Návrh statutu Výboru pro kulturu a spolkový život ZM 
Předseda výboru Mgr. L. Ambrož rozdal členům výboru návrh statutu Výboru pro sport ZM. 
Následně proběhla diskuze členů výboru k jednotlivým odstavcům textu statutu.  
Návrh statutu Výboru pro kulturu a spolkový život ZM byl po diskuzi schválen. 
Hlasováno: pro 9 proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
 
3) Žádosti o dotace z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a                        
spolkové činnosti v roce 2011 v oblasti kulturní a spolkové  
Členům výboru byly rozdány písemné stanovy Programu finanční podpory kulturní, sportovní 
a spolkové činnosti města Kuřimi, které v novém znění schválilo zasedání Zastupitelstva 
města Kuřimi dne 14. 12. 2010. Oproti minulým letům a na základě dosavadních zkušeností 
bude město Kuřim vyhlašovat vždy jen jednu výzvu na udělování těchto dotací a pouze 
pokud v rozpočtové kapitole zůstanou finanční prostředky, bude vyhlášena ještě dodatečná 
výzva. Výzva bude vyhlašována vždy v posledním čtvrtletí předcházejícího kalendářního 
roku. 
 



 
Předseda výboru Mgr. L. Ambrož připomněl členům výboru termíny pro udělování dotací 
v roce 2011: 

- do středy 12. 1. 2011 do 17:00 hod. byla vyhlášena výzva pro podávání žádostí o 
dotace; 

- v úterý 18. 1. 2011 v 18:00 hod. probíhá jednání Výboru pro sport ZM a Výboru pro 
kulturu a spolkový život ZM k podaným žádostem o dotace; 

- Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání v úterý 25. 1. 2011 bude všechny tyto 
žádosti o dotace schvalovat. 

 
Výbor pro kulturu a spolkový život ZM následně projednal jednotlivé žádosti o dotace 
z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti na rok 2011 v rámci  
výzvy, které byly na MěÚ Kuřim dodány. Celkem se v termínu výzvy, která probíhala 
v období 15. 12. 2010 – 12. 1. 2011,  sešlo 44 žádostí o dotaci, týkajících se kulturní a 
spolkové činnosti. Z toho 43 bylo podáno ve stanoveném termínu a 1 byla doručena po tomto 
termínu.  
Předseda výboru oznámil členům, že v návrhu rozpočtu města Kuřimi na rok 2011 je 
v příslušné kapitole vyčleněna na dotace z PFP celková částka 1.600.000,- Kč. Na základě 
předběžné dohody a s přihlédnutím k počtu žádostí by na oblast sportu měla připadnout částka 
cca 900.000,- Kč a na oblast kulturní a spolkovou částka cca 700.000,- Kč. 
 
Výbor pro kulturu a spolkový život ZM projednal výši částek, požadovaných u jednotlivých 
kulturních a spolkových organizací a po diskusi ke každé jednotlivé žádosti hlasováním 
navrhl jejich výši takto: 
 
1. Diakonie ČCE - středisko v Brně – požadováno celkem: 5.000,- Kč, na „Centrum 
denních služeb Brno a Kontaktní centrum České alzheimerovské společnosti“.  
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 5.000,- Kč.  
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
2. David Hedbávný – Klub pohoda – požadováno celkem 25.000,- Kč na „Den dětí“, 
plánovaný v Kuřimi na 12. 6. 2011.  
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 15.000,- Kč.  
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
3. Český svaz chovatelů, základní organizace Kuřim – požadováno celkem 20.000,- Kč na 
„Výstavu drobného zvířectva Kuřim“, plánovanou na dny 8. – 9. 10. 2011.“  
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 10.000,- Kč.  
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
4. Český svaz včelařů, základní organizace Kuřim o.s. – požadováno celkem 20.000,- Kč 
na „Medové dny v Kuřimi v roce 2011.“  
Výbor navrhl ZM tuto dotaci neschválit, konání Medových dnů je každoročně financováno 
z rozpočtu města. 
Hlasováno: pro 9 proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
 
 
 



5. Český svaz včelařů, základní organizace Kuřim o.s.  – požadováno celkem 4.000,- Kč 
na „Podporu včelařského kroužku mládeže v roce 2011.“  
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 4.000,- Kč.  
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
6. Občanské sdružení pro realizaci silničního obchvatu města Kuřimi - požadováno 
celkem 55.000,- Kč na a „Program a propagaci realizace tzv. Jižní varianty silničního 
obchvatu města Kuřimi“. 
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM neschválit těmto žadatelům žádnou dotaci, 
neboť tato žádost nesplňuje podmínky pro udělení dotace z PFP – nejedná se v tomto případě 
o kulturní ani spolkovou či sportovní činnost! 
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
7. Sbor dobrovolných hasičů Kuřim - požadováno celkem 15.000,- Kč na akci „Čarodky s 
hasiči“, plánovanou na 30. 4. 2011. 
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 15.000,- Kč.  
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
8. Sbor dobrovolných hasičů Kuřim – požadováno celkem 17.000,- Kč na „částečnou 
úhradu půjčovného Kyjovských krojů na tradiční kuřimské Krojované hody“, plánované na 
15. 10. 2011. 
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 17.000,- Kč.  
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
9. SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. – požadováno celkem 120.000,- Kč na akci „Escape Live Music 
v průběhu roku 2011“. 
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 100.000,- Kč.  
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
10A. Mateřská škola Kuřim – požadováno celkem 30.000,- Kč na akci „Dětské sportovní 
hry v průběhu roku 2011“ pro všechny děti celé MŠ Kuřim.  
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 15.000,- Kč.  
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
10B. Mateřská škola Kuřim, pracoviště Zborovská – požadováno celkem 22.130,- Kč na 
„akce pro děti v průběhu roku 2011“.  
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 12.000,- Kč.  
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
10C. Mateřská škola Kuřim, pracoviště Jungmannova – požadováno celkem 10.500,- Kč 
na „akce pro děti v průběhu roku 2011“.  
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 5.000,- Kč.  
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
10D. Mateřská škola Kuřim, pracoviště Brněnská – požadováno celkem 11.000,- Kč na 
„akce pro děti v průběhu roku 2011“.  
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 8.000,- Kč.  
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
 



10E. Mateřská škola Kuřim, pracoviště Komenského – požadováno celkem 18.500,- Kč na 
„akce pro děti v průběhu roku 2011“.  
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 5.000,- Kč.  
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
10F. Mateřská škola Kuřim, pracoviště Kpt. Jaroše na Podlesí – požadováno celkem 
5.500,- Kč na „akce pro děti v průběhu roku 2011“.  
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 3.000,- Kč.  
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
11. Základní škola Kuřim, Jungmannova – požadováno celkem 46.000,- Kč na akci 
„Zahradní slavnost“, plánovanou na 21. 6. 2011. 
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 26.000,- Kč.  
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 3, nebyli přítomni 2 
 
12. Základní škola Kuřim, Jungmannova – požadováno celkem 27.000,- Kč na akci „Noc s 
Andersenem“, plánovanou na 1. – 2. 4. 2011. 
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 17.000,- Kč.  
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
13. Aleš Kadlec – Kotva KA – požadováno celkem 170.000,- Kč na „Zajištění vysílání 
kabelové televize KOTVA KA v roce 2011“. 
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM neschválit tomuto žadatelům žádnou dotaci, 
neboť tato žádost není uvedena a podrobně rozepsána a odůvodněna na předepsaném 
formuláři pro udělení dotace z PFP. 
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
14. Roska Brno-venkov – požadováno celkem 10.000,- Kč na „Rekondiční pobyt v Horní 
Bečvě pro 2 osoby z Kuřimi trpícími roztroušenou sklerózou“, plánovaný na 22. – 29. 5. 
2011. 
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 10.000,- Kč.  
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
15. Spokojené Díly, o.s. – požadováno celkem 5.000,- Kč na „Podporu komunitního života 
obyvatel Dílů za sv. Janem“ v roce 2011. 
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 5.000,- Kč. 
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
16. Dům dětí a mládeže Kuřim – požadováno celkem 3.350,- Kč na akci „Paličkovaná 
krajka a další rukodělné práce“, plánovanou na Adventní týden 2011. 
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 3.350,- Kč. 
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
17. Dům dětí a mládeže Kuřim – požadováno celkem 3.000,- Kč na akci „Živý Betlém“, 
plánovaný na 23. 12. 2011. 
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 3.000,- Kč. 
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
 
 



 
18. Dům dětí a mládeže Kuřim – požadováno celkem 12.300,- Kč na akci „Pohádková 
cesta“, plánovanou na 1. 6. 2011. 
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 11.000,- Kč. 
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
19. Č. T. U TK Křováci Kuřim – požadováno celkem 45.000,- Kč na akci „Obnova zřízení 
letního tábora“, plánovanou v prázdninových měsících 2011“. 
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 45.000,- Kč. 
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
20. Orel jednota Kuřim – požadováno celkem 50.000,- Kč na „Nákup stanů“, realizovaný 
v roce 2011. 
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 40.000,- Kč. 
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
21. Orel jednota Kuřim – požadováno celkem 60.000,- Kč na akci „Děkujeme maminkám“, 
plánovanou na 7. 5. 2011. 
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 50.000,- Kč. 
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 1, nebyli přítomni 2 
 
22. Orel jednota Kuřim – požadováno celkem 8.000,- Kč na „Pronájem sálu v Kulturním 
domě Kuřim na Orelský ples“, plánovaný na 4. 2. 2011. 
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM nepřidělovat v tomto případě žádnou dotaci 
na tento účel, v minulých letech byly usnesením RM promíjeny nájmy sálu v KD Kuřim při 
pořádní plesů, které byly určeny pro širokou veřejnost. Pravděpodobně i v roce 2011 bude 
v tomto postupováno stejně. 
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
23. SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. – požadováno celkem 13.000,- Kč na „Filmový klub Kuřim“ 
v průběhu roku 2011. 
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 13.000,- Kč. 
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
24. Junák – svaz skautů a skautek ČR – požadováno celkem 47.000,- Kč na „Zabezpečení 
celoroční a táborové činnosti střediska Junák Kuřim“ v roce 2011. 
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 47.000,- Kč. 
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
25. Základní škola Kuřim, Jungmannova – požadováno celkem 13.000,- Kč na „Adaptační 
pobyt pro 8. ročník“ ve dnech 6. – 8. 6. 2011. 
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM v tomto případě neschválit žádnou dotaci – 
proč je adaptační pobyt plánován pouze pro jednu 8. třídu? 
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
26. Římskokatolická farnost Kuřim – požadováno celkem 3.000,- Kč na „Divadlo jednoho 
herce“, plánováno na 27. 3. 2011. 
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 3.000,- Kč. 
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 



 
27. Římskokatolická farnost Kuřim – požadováno celkem 9.000,- Kč na „Koncert Musica 
Animae“, plánovaný na 4. 9. 2011. 
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 7.000,- Kč. 
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
28. Římskokatolická farnost Kuřim – požadováno celkem 20.000,- Kč na „Noc kostelů“, 
plánovanou na 27. 5. 2011. 
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 20.000,- Kč. 
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
29. Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa o.s. – požadováno celkem 55.600,- Kč na 
„Činnost MRC KuřiMaTa v roce 2011“. 
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 50.000,- Kč. 
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
30. Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa o.s. – požadováno celkem 48.600,- Kč na 
„Činnost MRC KuřiMaTa v roce 2011“. 
Tato žádost byla žadatelskou organizací dne 17. 1. 2011 stažena. 
 
31. Základní škola Kuřim, Jungmannova – požadováno celkem 6.000,- Kč na akci 
„Uspávání broučků aneb lampiónový průvod“, plánovanou ve dnech 10. – 15. 11. 2011. 
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 2.000,- Kč. 
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 2, nebyli přítomni 2 
 
32. Základní škola Kuřim, Jungmannova – požadováno celkem 31.000,- Kč na “Školní 
sbor Slavíček“, v průběhu roku 2011. 
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 5.000,- Kč. 
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
33. Základní škola Kuřim, Tyršova – požadováno celkem 50.000,- Kč na “Posilování 
čtenářské gramotnosti formou mimočítankové četby a práce s textem u žáků 3. – 5. tříd 1. st. 
ZŠ“, v průběhu roku 2011. 
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM v tomto případě neschválit žádnou dotaci – 
tyto aktivity by si měla škola financovat ze svého provozního rozpočtu. 
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
34. Základní škola Kuřim, Tyršova – požadováno celkem 50.000,- Kč na “Rozvoj 
praktických dovedností, správných pracovních a hygienických návyků a estetického vnímání 
přípravy pokrmů u žáků ZŠ“, v průběhu roku 2011. 
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 4.000,- Kč. 
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
35. Základní umělecká škola Kuřim – požadováno celkem 25.000,- Kč na “Pořízení 
kvalitního hudebního nástroje - kytary“, v průběhu roku 2011. 
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 25.000,- Kč. 
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
 
 



 
36. Základní škola Kuřim, Tyršova – požadováno celkem 185.000,- Kč na “Sochaření na 
Tyršovce“, v průběhu roku 2011. 
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 60.000,- Kč. 
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 2, nebyli přítomni 2 
 
37. Základní škola Kuřim, Tyršova – požadováno celkem 63.000,- Kč na “Ukaž, co umíš a 
co dovedeš“ v průběhu roku 2011. 
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 20.000,- Kč. 
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
38. Základní umělecká škola Kuřim – požadováno celkem 18.000,- Kč na “Nákup laviček 
na zahradní slavnosti ZUŠ“ v průběhu roku 2011. 
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM v tomto případě neschválit žádnou dotaci – 
tyto lavičky má město k dispozici a může je ZUŠ Kuřim zapůjčit. 
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
39. Základní umělecká škola Kuřim – požadováno celkem 8.000,- Kč na “Nákup 
zahraničních notových materiálů“ v průběhu roku 2011. 
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 8.000,- Kč. 
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
40. Pěvecký soubor K dur, o.s. – požadováno celkem 40.000,- Kč na “Činnost pěveckého 
souboru K dur v roce 2011“. 
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 40.000,- Kč. 
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
41. Pěvecký soubor K dur, o.s. – požadováno celkem 5.000,- Kč na akci “Báječný bál“, 
plánovaný na 5. 11. 2011. 
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 5.000,- Kč. 
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
42. T.O. Kondor – Kuřim / Petr - Pedro Hladký – požadováno celkem 1.000,- Kč na akci 
“Promítání trampských DVD z ČR i zahraničí + besedy“ v průběhu roku 2011. 
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM v tomto případě neschválit žádnou dotaci –  
podaná žádost není dostatečně odůvodněna. 
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
43. Mikroregion Kuřimka – požadováno celkem 28.000,- Kč na akci “Turistický pochod: Po 
stopách zrušené železnice Kuřim – Veverská Bítýška“, plánovaný na 21. 5. 2011. 
Výbor pro kulturu a spolkový život navrhuje ZM částku: 28.000,- Kč. 
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
44. Moravský národní kongres – požadováno celkem 40.000,- Kč na vydání “Moravského 
historického sborníku“ v průběhu roku 2011. 
Tato žádost byla na MěÚ Kuřim doručena po uplynutí termínu pro podávání žádostí o dotace 
z PFP – až 17. 1. 2011. 
Výbor pro kulturu a spolkový život z tohoto důvodu navrhuje ZM neudělit tomuto žadateli 
žádnou dotaci. 
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 



 
4) Různé: 
 
Starosta Ing. D. Sukalovský – upřesnil členům výboru podmínky, za kterých byly radou města 
v loňských letech promíjeny nájmy v Kulturním domě Kuřim při pořádání plesů – 
podmínkou bylo, aby vstupenky na tyto plesy byly dostupné pro širokou veřejnost, 
nikoliv např. jen pro zaměstnance a rodinné příslušníky pořádající firmy či organizace. 
 
Místostarosta Ing. O. Štarha – seznámil členy výboru s termínem konání Plesu města Kuřimi 
– sobota 26. 3. 2011 v Kulturním domě Kuřim. Vzhledem k tomu, že již nebyla zřízena 
Komise RM pro společenské záležitosti, připadnou některé organizační záležitosti při 
pořádání tohoto plesu právě Výboru pro kulturu a spolkový život ZM. 
Vyzval členy výboru k zamyšlení nad doprovodným programem k plesu (např. módní 
přehlídka, hudební skupina). 
 
Členka výboru N. Chocholáčová – ptá se na propagační předměty města Kuřimi, které by jako 
upomínku mohli dostat účastníci ZUŠ Kuřim v soutěži ve hře na kytaru a akordeon. 
Starosta Ing. D. Sukalovský - v současnosti město nemá mnoho těchto propagačních 
předmětů (pouze pexeso s obrázky významných objektů města, mapy a prospekty města). 
 
Předseda Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Mgr. Ladislav Ambrož na závěr jednání 
poděkoval přítomným členům výboru za účast a ukončil jednání výboru. 
 
  
Zapsal: Mgr. Jan Jandl 
18. 1. 2011 
 
 
                                                                                                                 Mgr. Ladislav Ambrož 
                                                                      předseda Výboru pro kulturu a spolkový život ZM 


