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Z á p i s   č í s l o  03/2011 
 
z jednání Výboru pro kulturu a spolkovou činnost ZM Ku řimi ze dne 5. září 2011 v sále 

KD Ku řim 
 
Přítomni:  
Předseda výboru: Mgr. Ambrož Ladislav 
 
Členové výboru: Konečná Eva, Samborská Iveta, Brabec Jiří, Chocholáčová Naděžda, Mareček Josef, 

Nováčková Ivana 
 
Hosté: Štěpánová Věra, Mařa Aleš 
 
Tajemnice výboru: Glosová Petra 
 
Omluveni: Ing. Šedová Zdeňka, Nováková Iveta 
 
Nepřítomni: Mgr. Kinclová Kateřina, Bednář Bohuslav  
 
 
Jednání kulturního výboru zahájil jeho předseda Mgr. L. Ambrož v 18 hod. a přivítal přítomné členy výboru. 
Konstatoval, že z 11 členů výboru je přítomno 7 členů, výbor je tedy usnášeníschopný.  
 
Program: 
 

1. Udílení kulturních cen města „KuKuČ 2011“ - nominace 
2. Rekonstrukce KD Kuřim 
3. Rozdělování prostředků z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti 
4.  Různé 
 
 
 

1. Udílení kulturních cen města „KuKu Č 2011“ - nominace 
Diskuse: 
J. Brabec – navrhuje udělit v každé kategorii nejvýše 2 ceny. A dále změnit název kategorie „Dramaturgický 
počin“ za „Koncepční a dramaturgický počin“. 
 
Nominace: 
TALENT: 
1. Vašíčková Kateřina    hlasováno: pro 7 
2. Cantando     hlasováno: pro 7 
 
UMĚLECKÝ VÝKON: 
1. Sedmíková Radmila    hlasováno: pro 7 
2. K-Dur     hlasováno: pro 7 
 
KONCEPČNÍ A DRAMATURGICKÝ POČIN: 
1. Club Escape – za dramaturgii klubu  hlasováno: pro 7 
 
ZA VYTVÁ ŘENÍ KULTURY VŠEDNÍHO DNE: 
1. Cukrárna - Café LILI, náměstí 1. května   hlasováno: pro 7 
 
ZA PROPAGACI KULTURY: 
cena neudělena 
 
MECENÁŠ ROKU  
cena neudělena 
 
ZA DLOUHODOBÝ PŘÍNOS KUŘIMSKÉ KULTUŘE: 
1. Vichta Jiří     hlasováno: pro 7 
 
MIMOŘÁDNÉ KATEGORIE: 
cena neudělena 



 2 

Tyto návrhy na udělení cen KuKuČ 2011 budou předloženy panu starostovi Ing. D. Sukalovskému 
k odsouhlasení. 
Ceny budou předány v rámci Medový dní, které se budou konat 1.- 2. října 2011. 
 
 
 
2. Rekonstrukce kulturního domu. 
 
Mgr. L. Ambrož – uvedl, že se blíží čas na zpracování projektu ke stavebnímu řízení rekonstrukce KD, proto je 
nutné stanovit, které funkce má nový KD splňovat. 
J. Brabec – vybídl členy výboru k prohlídce prostor KD. 
 
Pan Mařa, který je správcem objektu, provedl členy výboru po všech přístupných místnostech KD (některé jsou 
pronajaté, tudíž uzamčené). Členové se podívali na půdu, prohlédli si jeviště, přípravnu, velkou i malou šatnu, ve 
kterých je nový nábytek. Prostory byly zútulněny novými závěsy, světly i zrcadly. Dále sprchy v rekonstrukci, 
kde je umístěn nový bojler. Ostatní prostory jako suterén, sklep. V přízemí jsou pronajaty prostory pro zlatnictví, 
květinářství a masáže. Obřadní místnost je nová. Po rekonstrukci jsou i WC v přízemí. 
Členové výboru se shodli na tom, že prostory KD jsou v neutěšeném stavu, který vyžaduje rozsáhlou 
rekonstrukci. Havarijní stav se týká zejména rozvodů vody a odpadů, netěsnících oken, zatékající střechy. 
 
J. Brabec – musíme řešit nejenom stav budovy KD, ale i budovy Dělnického domu na ul. Legionářské. Jako 
návrh může být i prodej tohoto objektu a ze získaných peněz opravit KD s tím, že by zde byly prostory pro DDM 
a jejich kanceláře. Systém kluboven ale musí být takový, aby se na nich provozně mohli vystřídat děti z DDM 
i dospělí. Ale mohlo by to být ekonomičtější řešení, než opravovat, vytápět a udržovat obě budovy. 
 
Výbor navrhl tyto funkce KD: 
- velký sál (stávající) 
- menší víceúčelový sál s kapacitou cca 100 – 120 lidí a posuvnou elevací (koncerty, kino) 
- obřadní místnost (pokud nemůže být umístěna mimo KD) 
- zkušebny 
- klubové místnosti (nejlépe alespoň 3 různých velikostí – kroužky, spolky, důchodci, šachisté) 
- mateřské centrum 
- ubytování (cca 3 pokoje, 8 lidí) 
- přísálí (pro plesy i výstavy) 
- restaurace umístěná bokem, aby nerušila, v přísálí jen bufet 
- prodejny v KD – kulturní služby, květiny 
- dvůr KD 
- zázemí (provozní místnosti, sklady) 
- parkování 
 
Diskuse: 
N. Chocholáčová – vejdou se sem všechny prostory vč. DDM? 
J. Brabec – pokud získáme všechny prostory, které se v současné době pronajímají, tak ano. V budoucnu, pokud 
se přistaví přísálí, dojde k rozšíření prostorů, které se využijí. 
E. Konečná – je nějaký finanční limit na rekonstrukci KD? 
J. Brabec – ano, ale v této chvíli ho nevíme. Ten stanoví ZM a RM. Pravděpodobně se bude rekonstrukce 
provádět na nejméně 2. etapy. 
 
Z diskuse vyplynulo, že pro samotné potřeby KD by možnost ubytování nebyla dostatečně využita, náklady na 
pořízení by byly velké. Ale mělo-li by město s tímto ubytováním i další záměry (krátkodobé ubytování školitelů 
a podobně, možnost poskytnout ubytování v případě nějaké havárie), je tato funkce možná. 
 
 
 
 
 
3. Rozdělování prostředků z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové 
činnosti 
Na říjnovou schůzi zastupitelstva chceme předložit návrh na změny. Z dosavadních diskusí vyplynulo, že 
základní změny jsou tyto: 
1. Vytvořit fond pro kulturní a spolkovou činnost a druhý pro sportovní. 
Už při sestavování rozpočtu tak oddělit peníze, aby nedocházelo ke sporům a srovnávání nesrovnatelného. 
Poměr financí by podle předběžných diskusí s vedením sportovního výboru mohl být 40 : 60, pro kulturu : sport. 
Zároveň to znamená, že žadatelé si budou muset jednoznačně vybrat, ze které kapitoly o příspěvek žádají. 
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2. Vytvoření rezervy. 
Žádosti sice budou posuzovány zásadně jednokolově v každém roce, ale fond si může nechat reservu 
(předpokládáme ve výši 50-100 tisíc Kč) pro případně dodatečné rozdělení na mimořádné projekty, které 
vzniknou v průběhu roku. Pokud ji nevyčerpá, zůstane fondu k dispozici pro další ročník, bez krácení rozpočtu 
fondu. Totéž se týká nevyčerpaných prostředků fondu. K tomu musí být jednoznačně vůle zastupitelstva 
přijmout každoročně příslušné rozpočtové opatření, jinak se nevyčerpané prostředky na konci roku vracejí do 
rozpočtu města. 
3. Čerpání i v průběhu dalšího roku. 
Vytvořit takový systém, aby bylo možno čerpat peníze z fondu na jednu akci i v průběhu dalšího kalendářního 
roku – například školy plánují systémem září – červen, ale týká se to i kulturních institucí. 
 
 
 
 
Předseda Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Mgr. L. Ambrož na závěr poděkoval všem přítomným 
členům výboru za účast a ukončil jednání výboru v 19,50 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ambrož Ladislav 
předseda výboru 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: P. Glosová, 6. 9. 2011 


