
Schválené ŽÁDOSTI o dotace z rozpočtu MĚSTA KUŘIMI V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU "PODPORA KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI PRO ROK 2020"  

Smlouva 

Kultura

Žadatel Účel využítí dotace Uznatelné výdaje
 částka schválená 

zastupitelstvem 

2020/01 Aleš Ráček, Na Loučkách 1204, Kuřim Pohádková cesta lesem odměny pro děti, spotřební materiál 
21 000                     

2020/02 Mojmír Kohoutek, Jungmannova 968/75, 

Kuřim

Velikonoční trampské hraní -Zábavný taneční večer por 

dospělé se soutěžemi při country a trampské muzice

honoráře umělcům, věcné ceny účastníkům akce
6 000                        

2020/03 Mojmír Kohoutek, Jungmannova 968/75, 

Kuřim

Předvánoční country večer - Zábavný taneční večer por 

dospělé se soutěžemi při country a trampské muzice

honoráře umělcům, věcné ceny účastníkům akce
6 000                        

2020/04 Mojmír Kohoutek, Jungmannova 968/75, 

Kuřim

Večer trampských písní - Zábavný taneční večer por dospělé 

se soutěžemi při country a trampské muzice

honoráře umělcům, věcné ceny účastníkům akce
6 000                        

2020/05 Mojmír Kohoutek, Jungmannova 968/75, 

Kuřim

Dětské mikulášské odpoledne - soutěže, hry, mikulášská 

nadílka s muzikou

 věcné ceny účastníkům akce
5 000                        

2020/06 Ing. David Keprt, Pod Horkou 1580/16, 

Kuřim

Violoncellový koncert duchovní hudby honoráře umělcům, věcné ceny účastníkům akce, výdaje na propagaci projektu
15 000                     

2020/07 Tělovýchovná jednota Slovan Kuřim-Podlesí, 

Dukelská 795/28, Kuřim

Kulturní a spolkové akce pro děti a dospělé materiální vybavení, spotřební materiál, honoráře umělcům, věcné ceny účastníkům, výdaje na 

propagaci 25 000                     

2020/08 Kuřimský dámský klub, z.s., Na zahrádkách 

784, Kuřim

Masopust 2020 pronájmy prostranství, sálů, spotřební materiál, honoráře umělcům, poplatky OSA, Dilia, výdaje 

na propagaci projektu, zdravotní a technické zajištění akce
32 000                     

2020/09 Kuřimský dámský klub, z.s., Na zahrádkách 

784, Kuřim

8. Babské hody pronájmy prostranství, sálů,materiální vybavení neivestičního charakteru, spotřební materiál, 

honoráře umělcům,věcné ceny účasntíkům akce,  poplatky OSA, Dilia, výdaje na propagaci 

projektu nákup uměleckých služeb,  zdravotní a technické zajištění
40 000                     

2020/10 Junák-český skaut, středisko Kuřim,z.s., 

Otevřená 680/7, Kuřim

Celoroční činnost a provoz střediska, obnova táborového a 

klubovního vybavení

pronájem prostor, materiální vybavení neinvestičního charakteru, spotřební materiál, doprava 

členů spolku na akce, honoráře umělcům 180 500                   

2020/11 Český svaz bojovníků za svobodu, Legerova 

1854/22, Praha

Celoroční činnost Oblastního výboru ČSBS Brno-venkov pronájmy sálů, doprava členů spolku na akce mimo Kuřim, nákup uměleckých služeb, honoráře 

umělcům, výdaje na propagaci projektu 10 000                     

2020/12 SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Kuřim, 

Zahradní 236/6, Kuřim

Krojované hody pronájmy prostranství,materiální vybavení neivnestičního charakteru,  nákup uměleckých 

služeb,honoráře umělcům,  poplatky OSA, Dilia,  propagace projektu, zdravotní a technické 

zajištění akce

50 000                     

2020/13 SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Kuřim, 

Zahradní 236/6, Kuřim

Čarodky s hasiči pronájmy prostranství,materiální vybavení neivnestičního charakteru, spotřební materiál,  nákup 

uměleckých služeb,honoráře umělcům, věcné ceny účastníkům,  propagace projektu 25 000                     

2020/14 Bohuslav Bednář, Na Královkách 896, Kuřim Disko-Rocko-Erotický ples -11. ročník pronájem prostor, nákup uměleckých služeb, honoráře umělcům, poplatky OSA,Dilia, výdaje na 

propagaci projektu 30 000                     

2020/15 doc. Mgr. Václav Brázda, Školní 849, Kuřim Kuřimský akapelový koncert pronájmy prostranství,  nákup uměleckých služeb,honoráře umělcům, věcné ceny účastníkům, 

poplatky OSA, Dilia, propagace projektu, zdravotni a technické zajištění akcí 40 000                     

2020/16 doc. Mgr. Václav Brázda, Školní 849, Kuřim Koncert - Ať svoboda zní pronájmy prostranství,  nákup uměleckých služeb,honoráře umělcům, věcné ceny účastníkům, 

poplatky OSA, Dilia, propagace projektu, zdravotni a technické zajištění akcí 15 000                     



2020/17 Lukáš Slezák, Popkova 1004, Kuřim Wild fest podzim 2020 pronájmy prostranství, materiální vybavení neinvestičního charakteru, spotřební materiál, nákup 

uměleckých služeb, honoráře umělcům,  poplatky OSA, Dilia, propagace projektu, zdravotní a 

technické zajištění akce
40 000                     

2020/18 Lukáš Slezák, Popkova 1004, Kuřim Wild fest Kuřim 2020 pronájmy prostranství, materiální vybavení neinvestičního charakteru, spotřební materiál, nákup 

uměleckých služeb, honoráře umělcům,  poplatky OSA, Dilia, propagace projektu, zdravotní a 

technické zajištění akce
60 000                     

2020/19 K dur z.s., Popkova 1012, Kuřim Tuctový koncert - koncert ke 12.výročí K dur pronájem sálu, materiální vybavení neivestičního charakteru, spotřební materiál,doprava členů 

spolku,zdravotní a technické zajištění akce, nákup uměleckých služeb, honoráře umělcům, výdaje 

na odborné lektory,věcné ceny účastníkům, poplatky OSA, Dilia, propagace projektu
16 000                     

2020/20 K dur z.s., Popkova 1012, Kuřim Činnost pěveckého sboru K dur 2020 pronájmy sálů, materiální vybavení neinvestičního charakteru, spotřební materiál, doprava členů 

sboru na akce, registrační poplatky při soutěžích, nákup uměleckých služeb, honoráře umělcům, 

výdaje na odborné lektory, věcné ceny účastníkům akcí, poplatky OSA, Dilia, propagace projektu 80 000                     

2020/21 Aleš Medek, Nádražní 1259, Kuřim Činnost  klubu Četnická stanice Kuřim materiální vybavení neinvestičního charakteru, spotřební materiál, doprava členů na akce
40 000                     

2020/22 Michal Vlk, Legionářská 597/73, Kuřim Charitativní openair Pandaland pronájem prostor, materiální vybavení neinvestičního charakteru, spotřební materiál, nákup 

uměleckých služeb, honoráře umělcům,  poplatky OSA,Dilia, výdaje na propagaci projektu 67 000                     

2020/23 Pavlína Zámečníková, Tumaňanova 21/39, 

621 00 Brno

Koncertní zájezd pěveckého sboru Allegria do zahraničí materiální vybavení neinvestičního charakteru, spotřební materiál, doprava členů sboru na akce, 

registrační poplatky při soutěžích,  poplatky OSA, Dilia; propagace projektu
25 000                     

2020/24 Pavlína Zámečníková, Tumaňanova 21/39, 

621 00 Brno

Činnost pěveckého sboru Allegria  materiální vybavení neinvestičního charakteru, spotřební materiál, doprava členů sboru na akce, 

registrační poplatky při soutěžích, nákup uměleckých služeb,  propagace projektu 50 000                     

2020/25 Pavel Sádlík, Bezručova 1101, Kuřim Košt slivovice pronájem sálu, honoráře umělcům, poplatky OSA, Dilia, propagace projektu
7 500                        

2020/26 Základní umlěcká škola Kuřim, Zahradní 

1529/21, Kuřim

Celoroční činnost žáků ZUŠ: soutěže a soustředění pěveckých 

sborů, hudebních skupin, materiální vybavení školy – 

podpora hudebního, tanečního, výtvarného a literárně 

dramatického oboru, organizace oslav 70ti let výročí vzniku 

pronájmy sálů, materiální vybavení neinvestičního charakteru, spotřební materiál, doprava členů 

sboru na akce, registrační poplatky při soutěžích,  honoráře umělcům, výdaje na odborné lektory, 

věcné ceny účastníkům akcí, výdaje na propagaci
120 000                   

2020/27 Základní umlěcká škola Kuřim, Zahradní 

1529/21, Kuřim

Celoroční projekt žáků ve spolupráci s aktivními umělci 

dlouhodobě sloužící k propagaci ZUŠ Kuřim

materiální vybavení, spotřební materiál,doprava členů na akce, nákup uměleckých služeb, 

honoráře umělcům, výdaje na odborné lektory, věcné ceny účastníkům, výdaje na propagaci 50 000                     

2020/28 Spolek rodičů při ZŠ Jungmannova, Kuřim Kuřim 100 let školství ve městě pronájmy sálů, nákup uměleckých služeb, honoráře umělcům,
35 000                     

2020/29 Ing. Eva Jagelská, Meetelkova 1852, Kuřim 9. ročník KAP (Kuřimský aprílový pochod) spotřební materiál, věcné ceny účastníkům akce, propagace projektu
3 000                        

2020/30 Sportovní klub Kuřim, z.s., U stadionu 697/2, 

Kuřim

HANDEC FEST na Zámku  2020 pronájmy prostranství, sálů, spotřební materiál, nákup uměleckých služeb, honoráře 

umělcům,věcné ceny účasntíkům akce,  poplatky OSA, Dilia, výdaje na propagaci projektu, 

zdravotní a technické zajištění akcí

60 000                     

2020/31 Sportovní klub Kuřim, z.s., U stadionu 697/2, 

Kuřim

Maškarní bál pro děti pronájem sálu, honoráře umělcům, poplatky OSA, Dilia, věcné ceny účastníkům, 
15 000                     

2020/32 Jana Hedbávná, U Stadionu 953/13, Kuřim Májový dětský den materiální vybavení neinvestičního charakteru, spotřební materiál, nákup uměleckých služeb, 

věcné ceny účastníkům akce,   výdaje na propagaci projektu 12 000                     

2020/33 Richard Suchý - Fotoklub Kuřim Celoroční činnost Fotoklubu Kuřim spotřební materiál, registrační poplatky na soutěžích, výdaje na propagaci projektu 18 000                     



2020/34 Spokojené díly, z.s. Foglarova 1817/57 Podpora komunitního života obyvatel Dílů za Sv.Janem pronájmy prostranství, materiální vybavení neinvestičního charakteru, spotřební materiál,  

propagace projektu 22 000                     

2020/35 Římskokatolická farnost Kuřim, Křížkovského 

55/5, Kuřim

Umělecká činnost  chrámového sboru při farním kostele v 

Kuřimi

náklady na lektorskou činnost sbormistra, spotřební materiál, nákup uměleckých služeb
24 000                     

2020/36 Římskokatolická farnost Kuřim, Křížkovského 

55/5, Kuřim

 Den národnostních menšin 2020 pronájem prostor, spotřební materiál, nákup uměleckých služeb, honoráře umělcům, věcné ceny 

účastníkům, poplatky OSA,Dilia, výdaje na propagaci projektu, zdravotní a technické zajištění akce 70 000                     

2020/37 SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o., Křížkovského48/2, 

Kuřim

Filmové festivaly Kuřim spotřební materiál, nákup uměleckých služeb, honoráře umělcům, poplatky OSA, Dilia,  

propagace projektu 5 000                        

2020/38 Antonín Žák, Nádražní 1259/4, Kuřim 6. Kuřimské Pivní slavnosti pronájem prostranství,spotřební materiál, nákup uměleckých služeb, honoráře umělcům, 

poplatky OSA, Dilia,  propagace projektu, zdravotní a technické zajištění akcí 60 000                     

2020/39 VINUAR Group s.r.o., Nádražní 1259, Kuřim Posezení s cimbálkou pronájem sálu, nákup uměleckých služeb,spotřební materiál, honoráře umělcům, poplatky OSA, 

Dilia, propagace projektu 8 000                        

2020/40 VINUAR Group s.r.o., Nádražní 1259, Kuřim Loučení s létem v Pivním klubu pronájem sálu, nákup uměleckých služeb,spotřební materiál, honoráře umělcům, poplatky OSA, 

Dilia, propagace projektu 13 000                     

2020/41 Antonín Žák, Nádražní 1259/4, Kuřim Pod křídly SOFIE pronájem sálu, spotřební materiál, nákup uměleckých služeb, honoráře umělcům, poplatky OSA, 

Dilia,  propagace projektu, zdravotní a technické zajištění akcí 20 000                     

2020/42 VINUAR Group s.r.o., Nádražní 1259, Kuřim Vítání léta v Pivním klubu spotřební materiál, nákup uměleckých služeb, honoráře umělcům, propagace projektu, poplatky 

OSA, Dilia 13 000                     

2020/43 Mateřské a rodinné centrum Kuřimata, z.s., 

nám. Osvobození 902/1, Kuřim

Celoroční činnost a příležitostné akce Mateřského a 

rodinného centra KuřiMaTa z.s.

pronájmy interiérů, materiální vybavení neinvestičního charakteru, spotřební materiál, výdaje na 

odborné lektory apod. činnosti, honoráře umělům, věcné ceny účastníkům, výdaje na propagaci 173 000                   

2020/44 Orel Jednota Kuřim, Křížkovského 1770/7, 

Kuřim

Celoroční kulturní  a duchovní činnost, cestovné na soutěže, 

ceny, vstupné, materiál

pronájmy prostanství,materiální vybavení neinvestičního charakteru, spotřební materiál, doprava 

členů na akce mimo Kuřim, registrační popatky na soutěžích, výdaje na odborné lektory, věcné 

ceny účastníkům, výdaje na porotce soutěží, propagace projektu

115 000                   

2020/45 Český svaz chovatelů, ZO Kuřim, Otevřená 

1991/2, Kuřim

Výstava králíků, drůbeže a holubů s regionální účastí Kuřim 

2020

materiální vybavení neinvestičního charakteru, spotřební materiál, doprava členů  na akce, výdaje 

na odborné lektory a pod. činnosti, nákup uměleckých služeb,registrační poplatky při soutěžích,  

věcné ceny účastníkům akcí,  propagace projektu 60 000                     

2020/46 Český svaz chovatelů, ZO Kuřim, Otevřená 

1991/2, Kuřim

Výstavní činnost na výstavách vyšších stupňů v roce 2020 doprava členů  na akce, registrační poplatky při soutěžích,  
12 000                     

SUMA CELKEM 1 800 000                

Schválené usnesením Zatupitelstva města Kuřimi  č. 1144/2019 ze dne 10.12.2019


