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Z Á P I S   č. 02/2018 

z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život Zastupitelstva města Kuřimi ze dne 
14.11.2018 

 
 
Přítomni: 
 

Předsedkyně výboru:  Renáta Mudroňová 

Členové:  Antonín Žák, Anita Foltanová, Miloslava Kollarčíková, Josef Mareček,  Kateřina Rovná,  Jan Sedláček, 

Petr Mikšovič  

Omluvena:  Ivana Nováčková 

Tajemnice: Jitka Jonášová 

Host:            Mgr. Ladislav Ambrož 

 

 

 
Program: 
 
     1.  Uvítání 

2.  Seznámení členů výboru 

3.  Volba místopředsedy výboru 

4.  KuKuč 2018 – seznámení se stavem nominací 

     5.  Dotační program „Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi“ pro rok 2019                        

6.  Různé 

 
 

 
1. Předsedkyně  Výboru pro kulturu a spolkový život  Zastupitelstva města Kuřimi zahájila jednání              
 v 18:00 hodin, přivítala členy výboru, který se sešel poprvé po volbách do Zastupitelstva města Kuřimi v roce 2018. 
 
 
2.  Členové výboru se vzájemně představili a informovali ostatní členy výboru o tom, jakou mají představu o své   
 činnosti ve výboru. 
 
 
3.  Byla provedena volba místopředsedy výboru. Jednohlasně byl zvolen jako místopředseda Výboru  pro kulturu a 
 spolkový život  Zastupitelstva města Kuřimi  pan Antonín Žák. 
 
 
4.  Přípravou a vyhodnocením došlých nominací do letošní ankety KuKuč byly pověřeny pracovnice  městské 
 knihovny, které převzaly tuto agendu po zesnulém panu Jiřímu Brabcovi. Členové komise  budou na příští schůzce 
 výboru seznámeni s výslednými nominacemi do jednotlivých kategorií.  
 
 

 5. Dotační program „Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi“ pro rok 2019                        

 
Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo pro letošní rok na svém jednání částku Kč 1.800.000,-, která bude 
poskytnuta z rozpočtu města Kuřimi a bude určena na dotační program „Podpora kulturní a spolkové činnosti ve 
městě Kuřimi pro rok 2019“. 
Příjem žádostí o dotace byl ukončen ke dni 09.11.2018. Celkem došlo 44 Žádostí o dotace, které se v současné 
době zpracovávají a kontrolují po formální stránce. Na příští schůzce výboru, která bude 28.11.2018 bude členům 
výboru předložen přehled  celkový přehled dotací, a členové budou jednat o  a po té schvalovat výši poskytnutého 
příspěvku na jednotlivé dotace. Do úterý 27.11.2018 obdrží členové výboru od tajemnice výboru formou e-mailu 
kopie dotací. 
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6. Různé 
    Ze strany členů výboru byl vznesen požadavek, aby bylyl termíny schůzek výboru byly naplánovány  v delším 

časovém horizontu – na příští schůzce budou stanoveny termíny na příští rok. 
 

Předsedkyně výboru poděkovala členům výboru za účast na jednání výboru a pozvala všechny na další zasedání, 
které se uskuteční 28.11.2018 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Kuřim.  
 
 
 
 
 Renáta Mudroňová 
 Předsedkyně Výboru pro kulturu a spolkový život  
 Zastupitelstva města Kuřimi 
 

 
    


