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Z á p i s   č í s l o  04/2011 
 

z jednání Výboru pro kulturu a spolkovou činnost ZM Ku řimi  
ze dne 21. listopadu 2011  

 
Přítomni: 
Předseda výboru: Mgr. Ambrož Ladislav 
 
Členové výboru: Konečná Eva, Ing. Šedová Zdeňka, Samborská Iveta, Brabec Jiří, Chocholáčová Naděžda, 

Mareček Josef, Nováková Iveta, Nováčková Ivana, Bednář Bohuslav 
 
Nepřítomni: Mgr. Kinclová Kateřina 
 
Tajemnice výboru: Glosová Petra 
 
Jednání kulturního výboru zahájil jeho předseda Mgr. L. Ambrož v 18,05 hod. a přivítal přítomné členy výboru. 
Konstatoval, že z 11 členů výboru je přítomno 10 členů, výbor je tedy usnášeníschopný. 
 
Program: 
 

1. Projednávání žádostí o poskytnutí dotace z Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti 
2. Různé 
 
 

1. Projednávání žádostí o poskytnutí dotace z Programu finanční podpory 
kulturní a spolkové činnosti 
 
a) Žádosti doručené po termínu – výbor se usnesl, že žádosti doručené po termínu nebudou posuzovány 
s výjimkou žádosti Sboru dobrovolných hasičů (č. 58), která byla doručena do poštovní schránky před budovou 
MěÚ a je sporné datum doručení. 
 Hlasováno: pro 9 
Na jednání se dostavila Ing. Z. Šedová 
 
b) Rozhodnutí o dotacích pro:ABC Vital, o.s.: 

J. Brabec podal několik vysvětlujících informací. Členové výboru se shodli, že 
sdružení neposkytnou žádnou dotaci. 
 Hlasováno: pro 10 
Kadlec Aleš: 
výbor doporučuje ZM, aby příspěvek pro A. Kadlece byl čerpán z kapitoly 
média a informatika. 
 Hlasováno: pro 10 
MŠ Kuřim: 
členové výboru se shodli, že poskytnou dotaci ve výši 100,- Kč/ dítě. 
 Hlasováno: pro 10 

 
c) Rozhodnutí o ostatních dotacích dle pořadí (příloha č. 1) – členové výboru posoudili jednotlivé žádosti 
o dotace z „Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi“ z oblasti kulturní 
a spolkové činnosti v rámci výzvy roku 2012. Výbor pro kulturu a spolkovou činnost navrhl udělení dotací 
v celkové výši 563.300,- Kč, vizte příloha A. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu finanční podpory kulturní, 

sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi z oblasti kulturní a spolkové činnosti, v rámci 
výzvy roku 2012 v bodech a částkách podle přílohy. 

 Hlasováno: pro 10 
 
Předseda Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Mgr. L. Ambrož na závěr poděkoval všem přítomným 
členům výboru za účast a ukončil jednání výboru. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ambrož Ladislav 
předseda výboru Zapsala: P. Glosová, 22. 11. 2011 


