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Z á p i s   č í s l o  02/2012 
 

z jednání Výboru pro kulturu a spolkovou činnost ZM Ku řimi  
ze dne 17. září 2012 

 
Přítomni: 
Předseda výboru:  Mgr. Ambrož Ladislav 
Členové výboru:  Brabec Jiří, Chocholáčová Naděžda, Konečná Eva, Nováčková Ivana, Samborská 

Iveta, Bartoš Ondřej, Mareček Josef 
 
Omluven: Nováková Iveta 
 
Nepřítomni: Ing. Šedová Zdeňka, Bednář Bohuslav 
 
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 7 členů, výbor je tedy usnášeníschopný. Během 
jednání se dostavila N. Chocholáčová, počet členů na jednání je 8. 
 
 
Program: 
 

1.   Nominace kulturních cen města „KuKuČ 2012“ 
2.  Schválení dotací z PFP 2012 
3.  Různé 

 
 
 

1. Nominace kulturních cen m ěsta „KuKu Č 2012“  
J. Brabec seznámil přítomné s jednotlivými nominacemi. 
 
Na jednání se v 18,12 hod. dostavila N. Chocholáčová. 
 
TALENT: 
• Adéla Václavíková 
• Motýlí )d(efekt 
• Aritmic Band 
 
 
UMĚLECKÝ VÝKON: 
• Antonín Jarůšek 
• K-DUR 
 
 
KONCEPČNÍ A DRAMATURGICKÝ PO ČIN: 
• Martina Magni 
 
 
ZA VYTVÁŘENÍ KULTURY VŠEDNÍHO DNE: 
• Restaurace Wellness Kuřim 
• Floristka Jana Jakešová 
 
 
ZA PROPAGACI KULTURY: 
cena nebyla udělena 
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MECENÁŠ ROKU: 
cena nebyla udělena 
 
 
ZA DLOUHODOBÝ PŘÍNOS KUŘIMSKÉ KULTUŘE: 
• Naděžda Chocholáčová 
 
 
MIMOŘÁDNÁ KATEGORIE: 
• Kateřina Tučková 
 
 
Všichni přítomní členové výboru se jednomyslně shodli na výše uvedených nominacích. 
 
 
 

2. Schválení dotací z PFP 2012 
Byla doručena žádost společnosti Diakonie ČCE – středisko Brno, ve které žádají o dotaci ve výši 
5.000,- Kč na pokrytí části nákladů na provoz Centra denních služeb Brno. 
Dále byla doručena žádost ZUŠ Kuřim o dotaci ve výši 13.000,- Kč na příspěvek pro pěvecký sbor 
Cantando, na pokrytí části výdajů na pracovní soustředění sboru. 
 
Všichni přítomní členové výboru se jednomyslně shodli, že souhlasí se schválením dotace pro 
Diakonie ČCE – středisko Brno ve výši 5.000,- Kč a ZUŠ Kuřim – dětský pěvecký sbor Cantando ve 
výši 13.000,- Kč. 
 
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 dle zápisu. 

 
 
 

3. Různé 
 
J. Brabec – sdělil přítomným, že dle statického posouzení kulturního domu nelze tento zateplit 
z důvodu špatné statiky střechy. Dále proběhlo na kulturním domě hasičské cvičení a závěrem je, že 
musí dojít k zpřístupnění druhého schodiště, které je nyní zazděné. Druhé schodiště vyústí v nynější 
šatně, z tohoto důvodu bude šatna přesunuta do bývalé prodejny obuvi. Dle normy muselo dojít 
k regulaci počtu židlí v sále, nyní jich je cca o 50 méně. Pokud bude v sále kulturního domu pořádat 
ples někdo jiný než Město Kuřim, může si zajistit občerstvení sám a nemusí využít služeb restaurace 
L´Abbuffata. 
Předání cen „KuKuČ 2012“ bude v neděli 7. 10. 2012 od 14,30 hod. na nádvoří kuřimského zámku. 
N. Chocholáčová – prosí J. Brabce o dodání plakátů Spolku přátel hudby na ZUŠ Kuřim. 
 
 
 
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, 17. 9. 2012 


