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Z Á P I S   č. 03/2018 
z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život města Kuřimi 

ze dne 28.11.2018 
 
 

Přítomni: 
 
 
Předsedkyně výboru: Renáta Mudroňová 
Členové:  Antonín Žák, Anita Foltanová, Miloslava Kollarčíková, Josef Mareček, Ivana Nováčková, Jan Sedláček,  
                    Petr Mikšovič, Kateřina Rovná 
Tajemnice: Jitka Jonášová 
Hosté:          Mgr. Ing. Drago Sukalovský, Mgr. Sandra Naďová   
 
Z jednání výboru odešel v 19.15 pan Jan Sedláček.  
 
Předsedkyně Výboru pro kulturu a spolkový život města Kuřimi zahájila jednání v 18:00 hod.  V úvodu přivítala 
 hosty a  členy výboru.    
 
 
Program:  
 

1. Dotační program „Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi“ pro rok 2019                         
- projednání a schválení žádostí  

 
2. Různé 

 

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

projednání a schválení žádostí 
 
Členové výboru obdrželi do svých e-mailových schránek kopie došlých žádostí, měli tedy možnost podrobně se seznámit 
s každou jednotlivou žádostí.  
 
V termínu bylo doručeno 44 žádostí, případné nedostatky byly na základě výzvy tajemnice odstraněny, všechny žádosti 
splnily formální požadavky. 
 
Částka schválená Zastupitelstvem města Kuřimi pro rok 2019 ve výši 1.800.000,- Kč byla přerozdělena mezi jednotlivé 
žadatele. 
 
Žádosti byly posuzovány jednotlivě, členové výboru se shodli na konečných částkách výše dotací, které předkládají 
Zastupitelstvu města Kuřimi ke schválení. 
 
Členové výboru hlasovali o návrhu na přidělení dotací pro rok 2019 
 
Pro: 8   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 2019“. 
 
Usnesení bylo jednohlasně přijato. 
 
 
2. Různé 
 
KuKuč 2018  
 
Paní Kateřina Rovná seznámila členy výboru s došlými nominacemi na ocenění KuKuč 2018. Všechny došlé návrhy 
nominací byly akceptovány. 
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Vyhodnocení ankety KuKuč bude součástí Mikulášského jarmarku 8.12.2018, který proběhne na škole na Komenského. 
Vyhodnocení bude v 15.00 hodin.  
Předávat ocenění bude starosta města Mgr. Ing. Drago Sukalovský, společně s předsedkyní výboru pro kulturu Renátou 
Mudroňovou. Na přípravě předávání se podílí pracovnice městské knihovny. 
 

 
NOMINACE KUKUČ 2018 
 
Vytváření kultury všedního dne: 
1. Kolektiv Pivního klubu 
- organizování hudebních a společenských akcí pro všechny věkové kategorie v Pivním klubu v Kuřimi 
 
Dramaturgický počin: 
2. Četnická stanice Kuřim 
- za aktivní účast při pietních akcích, besedy a přibližování fungování četnictva od doby 
Rakousko-Uherska do současnosti 
 
3. Slavnostní koncert ZUŠ – Pavlína Zámečníková, Naďa Chocholáčová 
- za dramaturgii slavnostního koncertu k oslavám 100. výročí vzniku republiky konaného 
6.června v Besedním domě v Brně 
 
Za propagaci kultury: 
4. Aleš Kadlec 
- dlouhodobé působení v oblasti dokumentace kulturního a sportovního dění v Kuřimi, 
vytváření televizního kanálu KOTVA a webového portálu IKOTVA 
 
Talent roku: 
5. Vojtěch Trneček, ZUŠ 
- hra na klarinet, vítěz okresního a krajského kola Národní soutěže ZUŠ v sólové hře na klarinet 
6. Antonie Pekaříková, ZUŠ 
- hra na trubku, vítězka okresního kola a získané 3. místo v krajském kole Národní soutěže 
ZUŠ 
 
Umělecký výkon 
7. Kytarové kvarteto, ZUŠ – Vojtěch Pavlík, Zuzana Svobodová, Ivana Vostrejšová, Martin Strašák 
- 2. místo v celostátní soutěži Hradecké Guitarreando 
8. Taneční skupina, ZUŠ – Alice Bořilová, Linda Čížková, Elena Henešová, KateřinaHorová, 
Simona Lapčíková, Amálie Martinková, Aneta Mertová, Martina Odehnalová, Adéla Olejníková, 
Klára Rozčinská, Kateřina Staňková, Anna Šuhájková 
- vítězky okresního i krajského kola Národní soutěže ZUŠ v tanečním oboru, 2. místo 
v celostátním finále 
 
9. Folkový soubor, ZUŠ – Tereza Homolová, Klára a Terezie Graffovy, Lucie Montagová, 
Bohuslav Jelen, Eliška Klíčová, Zuzana Svobodová, Adam Janík, Kateřina Blechová, Veronika Imrichová, Sofie 
Kryštofová 
- vítězové okresního i krajského kola Národní soutěže ZUŠ ve hře folklórních souborů, 
 1. místo v celostátním finále 
 
Za dlouhodobý přínos kuřimské kultuře: 
10. Jiří moravský Brabec 
- za dlouhodobý přínos kuřimské kultuře in memoriam 
 
 
 
Jednání výboru ukončila ve 20.30 předsedkyně výboru. Další jednání výboru se uskuteční v únoru 2019. 
 
 
 
 
Renáta Mudroňová 
Předsedkyně výboru pro kulturu a spolkovou činnost 
 
 
V Kuřimi 29.11.2018 
Zapsala: Jitka Jonášová 


