Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000
Sb.,o obcích v platném znění.
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Příspěvek do 8. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 30.09.2014
Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Zápis 04 14 dne 10. 9. 2014

Materiál předkládá:

Mgr. Ladislav Ambrož - Zastupitel

Materiál zpracoval:

Petra Glosová

Důvodová zpráva:
Dne 10. září 2014 zasedal Výbor pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi.
Program:
1.
Udílení kulturních cen města Kuřimi „KuKuČ 2014“ - nominace
2.
Informace o rekonstrukci kulturního domu a sálu na ul. Popkova
3.
Informace k formuláři žádostí o dotaci z Programu finanční podpory
4.
Vyhlášení výzvy o poskytnutí dotace z Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti
města Kuřimi pro rok 2015
5.
Různé
V příloze předkládáme zápis z tohoto jednání.

Návrh na usnesení:
ZM s c h v a l u j e vyhlášení a harmonogram Výzvy na poskytnutí dotací z Programu na podporu
kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi pro rok 2015.
Termín plnění: 3. 10. 2014 (KÚ)

Vytvořeno 23.9.2014 16:20:15
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Z á p i s č í s l o 04/2013
z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi
ze dne 10. září 2014
Přítomni:
Předseda výboru: Mgr. Ambrož Ladislav
Členové výboru: Brabec Jiří, Bartoš Ondřej, Chocholáčová Naděžda, Nováková Iveta,
Nováčková Ivana, Konečná Eva, Mareček Josef,
Omluven:

Bednář Bohuslav, Samborská Iveta, Ing. Šedová Zdeňka

Tajemník výboru: Glosová Petra
Jednání kulturního výboru zahájil jeho předseda Mgr. L. Ambrož v 18,04 hod. a přivítal přítomné členy
výboru. Konstatoval, že z 11 členů výboru je přítomno 8 členů, výbor je tedy usnášeníschopný.

Program:
1.

Udílení kulturních cen města Kuřimi „KuKuČ 2014“ - nominace

2.

Informace o rekonstrukci kulturního domu a sálu na ul. Popkova

3.

Informace k formuláři žádostí o dotaci z Programu finanční podpory

4.

Vyhlášení výzvy o poskytnutí dotace z Programu finanční podpory kulturní a spolkové
činnosti města Kuřimi pro rok 2015

5.

Různé

1. Udílení kulturních cen města Kuřimi „KuKuČ 2014“ - nominace
Talent:
Patrik Šudák

Umělecký výkon:
Motýlí )d( efekt
Aritmic Band a MgA. J. Kolář
K – Dur

Koncepční a dramaturgický počin:
Ing. Jitka Sikorová

Za vytváření kultury všedního dne:
Jana Höklová „U Andělky“

Za propagaci kultury:
Mgr. Martina Magni

Mecenáš roku
Tyco Electronics Czech
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Za dlouhodobý přínos kuřimské kultuře:
Mgr. Iva Zejdová

Mimořádné kategorie:
Kuřimský dámský klub – obnovování tradic kuřimských babských hodů
Hlasováno:
pro: 8.

2. Informace o rekonstrukci kulturního domu a sálu na ul. Popkova
J. Brabec – zatím není jasné, kdy bude kulturní dům uzavřen. Myslí si, že do 12/2014 to nebude, bude
probíhat výběrové řízení apod. Kolaudace by měla proběhnout v 12/2015, ale vnitřní dovybavení ještě
v 01/2016. Restaurace je již bez nájemce a občerstvení na akcích bude zajišťovat Wellness Kuřim.
V kulturním domě by ještě měly proběhnout Hasičské hody, Mikulášský jarmark a Výstava paličkované
krajky. Kulturní dům je plný vybavení, které nebude potřeba. Část si nechají, část prodají nebo
nabídnou dalším organizacím města.
L. Ambrož – židle by byly potřeba do kulturního sálu na Podlesí.
N. Chocholáčová – pokud by již nepotřebovali výstavní panely, měla by ZUŠ zájem.
J. Brabec – ty si nechají a použijí.
Na konci měsíce 11/2014 by se měly otevřít nové prostory víceúčelového sálu „Kotelna na ul.
Popkova“. Myslí si, že to bude o něco později, ale jen o cca 14 dní. Asi od 02/2015 zde započnou
akce. Ceník pronájmů nových prostor ale musí stanovit nová rada města.

3. Informace k formuláři žádostí o dotaci z Programu finanční
podpory
L. Ambrož – materiál zpracoval J. Brabce. Případné připomínky se mohou zapracovat.
J. Brabec – doporučení a rady jsou popsány tak, aby bylo pro žadatele snazší pochopit a uvést
všechny potřebné náležitosti žádosti. Dále by bylo dobré uvažovat o založení elektronického archivu
žadatelů dotací, kde by byly uloženy fotografie z akcí, byla uvedena úspěšnost akce, počet
návštěvníků apod.
L. Ambrož – kulturní výbor na minulé schůzi nepodpořil žádost pana F. Merty o dotaci na vydání knihy.
Dne 18. 8. 2014 byla zaslána zastupitelstvu města opakovaná žádost pana Merty o schválení dotace
na vydání knihy. Bylo by dobré tuto 2. žádost projednat.
J. Brabec – druhá žádost byla adresována zastupitelstvu města, tuto projednalo na svém zasedání
dne 4. 9. 2014 a nikdo nenavrhl dotaci udělit. Myslí si, že pan Merta mohl žádost podat v řádném
termínu. Nyní se nejedná o mimořádnou situaci proč dotaci udělit.
O. Bartoš – s udělením dotace nesouhlasí.
L. Ambrož – navrhuje hlasovat o udělení dotace panu F. Mertovi na vydání knihy:
Hlasováno:
proti: 7, zdržel se 1 (L. Ambrož).

4. Vyhlášení výzvy o poskytnutí dotace z Programu finanční
podpory kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi pro rok 2015
Úterý 30. 10. 2014

vyhlášení Výzvy zastupitelstvem města.
Bezodkladné zveřejnění Výzvy v místě obvyklých médiích (web města, FB
města, Zlobice, kabelová televize, nástěnky, městský rozhlas) a e–mailem
nebo poštou na žadatele z minulého roku.
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Pondělí 10. 11. 2014
do 17:00 hod.

uzávěrka příjmu žádostí.

Do úterý 25. 11. 2014

projednání ve Výboru pro kulturu a spolkový život.

Úterý 9. 12. 2014

rozhodnutí ZM o přidělení dotací na zasedání ZM Kuřimi.

Přijaté usnesení: Výbor pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi doporučuje ZM schválit
vyhlášení a harmonogram Výzvy na poskytnutí dotací z Programu na podporu
kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi pro rok 2015.
Hlasováno:
pro: 8.
L. Ambrož – zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 4. 9. 2014 Výzvu na poskytnutí
dotací z Programu na podporu sportovní činnosti města Kuřimi a vyčlenilo částku 1.800.000 Kč.
J. Brabec – pokud tedy zachováme poměr rozdělování finančních prostředků sport: kultura – 60:40,
potom požádáme zastupitelstvo města o částku 1.200.000 Kč pro kulturní a spolkovou činnost pro rok
2015.
Přijaté usnesení: Výbor pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi doporučuje ZM schválit limit pro
celkovou výši dotací z Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti ve
městě Kuřimi pro rok 2015 ve výši 1.200.000 Kč.
Hlasováno:
pro: 8.

5. Různé
J. Brabec – udílení cen „Kuřimské kulturní činy 2013-14“ proběhne v sobotu 27. 9. 2014 v kulturním
domě v rámci Jazzového večera spolupořádaného městem a A. Kadlecem.
Medové dny proběhnou v neděli 28. 9. 2014 na kuřimském zámku, kde budou od 10 – 12,15 hod.
pohádky a soutěže pro děti s Divadlem Koráb Brno, od 13,00-15,00 koncerty nominovaných na cenu
KuKuČ, od 15,30-17,15 hod. zahraje Vlčnovjanka - krojovaná dechovka nejen pro seniory Na zahradě
za kulturním domem připravil klub Pohoda pro děti skákací hrady, balónky a malování na obličej. Celý
den pak bude možné zhlédnout na zámku „Výstavu historie zemědělství v Kuřimi“.

Předseda Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Mgr. L. Ambrož na závěr poděkoval všem
přítomným členům výboru za účast a ukončil v 18,50 hod. jednání výboru.

Mgr. Ambrož Ladislav, v. r.
předseda výboru

Zapsala: P. Glosová, dne 10. 9. 2014
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