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Charakteristika
a poslání organizace
Společenské a kulturní centrum Kuřim, příspěvková organizace
se sídlem nám. Osvobození 902/1, 664 34 Kuřim
Příspěvková organizace s právní subjektivitou byla zřízena 1. 1. 2019.
IČ: 07577346
Zřizovatel: Město Kuřim, okres Brno-venkov
Ředitelka: Bc. Kateřina Rovná
Hlavním účelem zřízení Společenského a kulturního centra Kuřim, příspěvkové organizace
(SKCK) je péče o kulturní, duchovní a společenský rozvoj města Kuřimi a jeho obyvatel.
K naplnění účelu, pro nějž byla zřízena, vykonává příspěvková organizace tyto činnosti:
a. zajišťuje v plném rozsahu provoz městské knihovny,
b. na základě Smlouvy o přenesení regionálních funkcí uzavřené s Moravskou zemskou
knihovnou v Brně a smluv s obcemi regionu Brno-venkov poskytuje odborné knihovnické
služby,
c. organizuje kulturní a společenské akce v kulturním domě,
d. zajišťuje provoz stálých expozic města Kuřimi,
e. provozuje stálé a letní kino,
f. pořádá vzdělávací programy a kurzy,
g. podílí se na mimoškolním vzdělávání dětí a mládeže,
h. vykonává reprografickou, reklamní, zprostředkovatelskou a vydavatelskou činnost,
i. zajišťuje propagaci kulturních a společenských akcí, prodej propagačních materiálů,
výlep plakátů na plakátovacích plochách ve městě,
j. uchovává historické paměti města, s důrazem na digitalizaci fotografií, tiskovin a dokumentů, vytváření digitální knihovny,
k. poskytuje referenční a turistické informace,
l. podporuje činnost zájmových sdružení zaměřených na uspokojování kulturních
a duchovních potřeb dětí, mládeže a dospělých.
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Organizační struktura
a personální obsazení
Vedení SKCK, sekretariát
Bc. Kateřina Rovná
Bc. Zuzana Kuderová
Alena Navrátilová

Popis pozice
ředitelka
ekonomka
administrativa, personalistika

Úvazek
1,0
1,0
0,5

Společenské centrum
Eliška Špačková

Popis pozice
kulturní referentka, dramaturgie, pronájmy

Úvazek
1,0

Petra Vrtíková

kulturní referentka, hlavní pokladní, výlep

1,0

Kino City
Ivana Václavková

Popis pozice
vedoucí kina, zástupkyně

Úvazek
1,0

Městská knihovna Kuřim
Mgr. Bc. Iveta Pernicová, Dis.
Simona Prokešová
Vendula Prokešová
Jana Rosendorfová
Jana Rybková
Aleš Mařa
Mgr. Sylvia Laurincová

Popis pozice
pověřená vedením knihovny
knihovnice - dětské oddělení
knihovnice - dětské oddělení, digitalizace Memoria
knihovnice - dospělé oddělení, kulturní činnost
knihovnice - dospělé oddělení
správce budov, technik
historička, publikační činnost, Memoria

Úvazek
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
DPČ

Regionální oddělení knihovny
Lenka Šefferová
Jitka Zavřelová
Mgr. Alena Drdulová

Popis pozice
pověřená vedením oddělení, metodička
knihovnice
knihovnice

Úvazek
1,0
1,0
DPČ
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Expozice
Alena Szábová
Jaroslav Rejda
Mgr. Sylvia Laurincová

Popis pozice
průvodkyně stálou expozicí
průvodce stálou expozicí
komentované prohlídky štoly

Úvazek
DPP
DPP
DPČ

Mateřská dovolená

Bc. Jana Klosová, Mgr. Eva Jourová

Brigádníci

Kateřina Adamcová Kusá, Ivana Brzobohatá, Ondřej Dohnal, Josef
Dufek, Mgr. Jaroslava Eliášová, Martin Helán, Michaela Hrbotická,
Ludmila Hurtová, Jana Jízdná, Bc. Radek Jízdný, Stanislav Kadlec,
Bc. Jana Klosová, Dagmar Kopřivová, Šárka Kurowská,
Bc. Kateřina Novotná, Bc. Blanka Odutová, Lenka Panáčková,
Bohumila Pávková, Mgr. Renata Pilátová, Jaroslav Rejda, Miloslava
Studená
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Kulturní činnost
Po dlouhé době, ve které město Kuřim postrádalo kulturní dům vyhovující současným požadavkům, se konečně v roce 2019 podařilo dokončit rozsáhlou rekonstrukci již dříve uzavřeného kulturního domu.
Kultura v Kuřimi byla od doby, kdy byl uzavřen starý kulturní dům, realizována v provizorních podmínkách, kdy absenci divadelních představení nahradily divadelní zájezdy
a velké koncerty byly nahrazeny spíše klubovou scénou. Ačkoliv návštěvnost všech pořádaných
akcí dokazovala, že zájem je i přes kompromisní řešení hojný, absence plně vyhovujících
a reprezentativních prostor byla znát. A proto bylo vítanou, očekávanou a nejen regionálním
tiskem zviditelňovanou událostí slavnostní otevření zrekonstruované budovy kulturního
domu, které se konalo dne 14. září 2019.
Většina kulturních akcí se přesunula z provizorních prostor Klubu Kotelna opět do reprezentativní a vyhovující budovy kulturního domu.
SKCK má v pronájmu velký sál včetně galerie a šaten, malý sál, tedy kino včetně šaten dále
Modrý salonek a obřadní místnost. Což jsou prostory, ve kterých SKCK pořádá společenské
a kulturní akce. Dalšími využívanými prostory jsou kanceláře pro zaměstnance.

Kultura

Během provozu v roce 2019 se uskutečnilo 18 koncertů, 10 divadelních představení
a 13 dalších akcí (především zájezdy a přednášky). Dohromady tyto akce navštívilo celkem
5 737 lidí včetně držitelů abonentek na divadelní představení a koncerty vážné hudby.
Rozpis všech akcí je uveden v kulturním kalendáři.

Spolek přátel hudby

Pro příznivce vážné hudby bylo připraveno 8 koncertů - Smetanovo trio, Prague Cello kvartet,
Předvánoční koncert Missa Brevis a další. Permanentku si zakoupilo 148 milovníků vážné
hudby.
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Divadelní představení

Divadelní sezóna byla rozdělena na dvě části. V prvním pololetí diváci zhlédli 3 představení
- Japonské divadlo Kjógen, představení Biostory a Commedia Finita. Poslední představení bylo
bohužel z důvodu nemoci přesunuto na září.
Druhé pololetí bylo zahájeno přesunutým přestavením Doktor v nesnázích. Dále abonentka
zahrnovala představení Mandarinkový pokoj, Švagřičky a Čarodějky v kuchyni.
Permanentek jsme dohromady prodali na obě sezony 221 kusů. Celková návštěvnost všech
divadelních představení pak činila 1 285 osob.
Pro děti jsme odehráli během loňského roku 3 divadelní představení, na které přišlo celkem
983 dětí z místních mateřských škol.

Posezení s písničkou

V rámci oblíbeného cyklu proběhlo 10 tanečních večerů s celkovou návštěvou 635 seniorů,
naplněných nespočtem prozpívaných a protančených hodin. Každý měsíc (mimo července
a srpna) se koná jeden tematický taneční večer pro seniory. V roce 2019 měl velký úspěch Bílý
ples v rukavičkách a tradiční Mikulášské posezení. Již dlouhodobě platí, že večery z cyklu Posezení s písničkou jsou velmi oblíbenou kulturní a vyhledávanou akcí pro seniory.
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Zámecké kulturní léto

Letní program zahájil vzpomínkový koncert na Jiřího moravského Brabce. Program pokračoval
v červenci Balkánským večerem, v závěru léta pak vystoupila kapela Mňága a Žďorp s předkapelou Lidoop. Součástí kulturní nabídky bylo také tradičně letní kino. Zámecké kulturní léto
přilákalo celkem 1 551 návštěvníků.

Kurzy společenského tance

Taneční kurzy pod vedením manželů Rosypkových byly novinkou pro rok 2019. Celkem se
uskutečnilo 8 dvouhodinových lekcí s účastí 8 tanečních párů.

Webové stránky a rezervační systém

V roce 2019 jsme spustili nový web, který je dostupný na adrese www.kulturakurim.cz
a přehledně nabízí informace ze všech středisek, která pod organizaci spadají.
Současně jsme spustili prodej vstupenek přes systém Ticketware. Vstupenky je možné
zakoupit několika způsoby - online přes internet, osobně na pokladně platbou v hotovosti nebo dárkovými poukazy (kulturní poukaz, poukaz na prohlídku štoly).
Nový prodejní software navíc umožňuje mnohé výhody - nastavení ceny za vstupenku
a s tím související slevy, u každé akce je navíc možné ovlivnit kapacitu sálu, datum spuštění
nebo ukončení prodeje vstupenek.
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Turistické vizitky

Další novinkou v roce 2019 byly turistické vizitky. Vznikly vizitky pro město Kuřim, dále
pro stálou expozici i komentované prohlídky kuřimské štoly. Turistické vizitky velmi rychle
zviditelnily město Kuřim i kuřimskou kulturu v očích turistů a například zájem o návštěvu
štoly je enormní. I v roce 2020 máme v plánu dále pokračovat ve zlepšení propagačních
kanálů a celkovém zviditelnění pro veřejnost.
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Kino City
V září začalo v nově zrekonstruovaném kulturním domě promítat také kino. Nový kinosál
má kapacitu 64 míst a 2 další místa jsou vyhrazena pro osoby se sníženou pohyblivostí. Disponuje moderní DCI technologií s projektorem SONY SRX-R510P, kinoserverem SONY XCT-S10
a zvukem Dolby Surround 7.1. Sál je vybaven teleskopickou posuvnou elevací, sedačky je tak
možné zasunout do prostoru pod promítárnou a využít rovný parket, čímž je zvýšena multifunkčnost prostoru. Prodej vstupenek je uskutečňován přes pokladní systém Cinemaware.
Během prvních měsíců provozu se potvrdilo, že kino v Kuřimi skutečně chybělo. Mnoho
budoucích diváků otevření kina opravdu netrpělivě očekávalo. Navíc lze předpokládat, že
stávající návštěvnost bude v budoucnu dále vzrůstat.

Provoz kina a návštěvnost

Období prvních měsíců, tedy září-prosinec 2019 provozu kina se neslo v duchu testování
diváckého zájmu, administrativy spojené s rozjezdem kina a dolaďováním instalované
technologie. Těžištěm dramaturgie byly zpočátku divácky vděčné mainstreamové snímky.
Nejvíce diváků kino navštívilo v prosinci, a to 781. Průměrná návštěvnost představení byla
40 diváků. Na šest dopoledních školních představení přišlo v prosinci celkem 299 dětí. V listopadu bylo kino z důvodu technické závady na projektoru uzavřeno. Projekcím byly pravidelně vyhrazeny středy, pátky a soboty a pevné promítací časy, a to v 17.00 a 19.30 s výjimkou
cyklu Senior kino, který začíná již ve 14.00 a Baby kino, které začíná v 10.00. Projekce za snížené
vstupné s upravenou hlasitostí zvuku pro seniory se ukázaly jako dobrý nápad. Stejně tak se
se značným zájmem diváků setkalo první promítání Baby kina – dopolední promítání pro
maminky s dětmi.
Před otevřením nového kinosálu v kulturním domě se filmové projekce odehrávaly
v Kinokavárně v klubu Kotelna. V období mezi lednem a srpnem roku 2019 ji navštívilo
dalších 438 diváků.

Projekce pro školy a školky

Pro nový školní rok 2020/2021 plánujeme oslovit školy, školky a družiny s nabídkou filmů
s edukativním přesahem. Díky velikosti sálu a možnosti promítat pro menší školní kolektivy je možné se nezaměřovat pouze na nabídku kompromisních rodinných filmů, ale nabízet
také konkrétním třídám filmy doplňující výuku.
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Letní kino

Během 13 promítacích večerů navštívilo letní kino v areálu zámku 1 091 diváků. Nejvíce
diváků, konkrétně 450, přišlo na snímek Ženy v běhu. Dalšími úspěšnými filmy byly tituly
Skleněný pokoj, Teroristka, LOVEní a Bohemian Rhapsody. Jeden večer patřil tradiční horové
přehlídce Kuřimský běs.
Jako výhled do budoucnosti letního promítání je vhodné si uvědomit, že by se kinu vyplatil
vlastní e-cinema projektor (primárně použitelný pro projekce ve Velkém sále) a vlastní plátno. Ušetřilo by se tak za každoroční výpůjčku a bylo by možné rozšířit promítací dny také
mimo obvyklé dva týdny o prázdninách.

Reklama a pronájmy

Spolu s předpokládanou vzrůstající návštěvností kina dává smysl nabídnout reklamní prostor na plátně místním firmám. Stejně tak celý prostor k pronájmu pro firemní nebo soukromé
akce.

Vize

V dalším roce bychom rádi pokračovali v odstraňování provozních nedostatků (problémy
s teleskopickým hledištěm, akustický závěs, světlost sálu, maskovací horizonty po stranách
plátna apod.) a přispěli k co největšímu komfortu diváka a posílení celkové atmosféry prostoru jako kina (například systém pro upínání plakátů v předsálí). Z hlediska dramaturgie dává smysl zařadit programové okno Filmový klub se snímky pro náročnějšího diváka
a s krátkým lektorským úvodem před filmem.
Rozhodně chceme dále pokračovat v cyklech Senior a Baby kino. Využít instalovaného
satelitu pro příležitostné divadelní přenosy a program kina doplnit filmovou přehlídkou,
projekcí dokumentů s hostem a nejrůznějšími tematickými akcemi. Spolu se zvýšením
pestrosti nabídky filmů a akcí v sále kina pořádaných, se tak pravděpodobně zvýší také počet
promítacích dnů v rámci týdne.
Rádi bychom vyzkoušeli zájem veřejnosti o nepravidelné animační dílničky pro veřejnost
a v neposlední řadě o jiné než čistě filmové akce. Komorní prostředí malého sálu by mohlo být
vhodné pro příležitostné besedy, přednášky nebo klubové akce, kdy by se mohlo reálně využít
zásuvné hlediště.
Smysl také dává terminál pro přijímání platebních karet, veřejnosti nabídnout možnost koupě
dárkových poukazů a z hlediska marketingu kina je důležitý vlastní facebookový profil.
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Městská knihovna Kuřim
Čtenáři a návštěvníci

Za kalendářní rok 2019 eviduje Městská knihovna Kuřim celkem 1 733 registrovaných
čtenářů, z toho je 684 mladších 15 let. Celkový počet návštěv těchto čtenářů v knihovně byl
20 307.

Knihovní fond

Při nákupu knihovního fondu jsme pracovali s rozpočtem 332.338,- Kč, z čehož bylo vyčleněno 32.889,- Kč na nákup a předplatné periodik i denního tisku. Celkový počet přírůstků
knihovních jednotek byl 2 011, úbytky činily 2 919 titulů - zde se promítají také dokumenty
odepsané během vykonávané, zákonem stanovené revize knihovního fondu.

Výpůjčky

Celkový počet výpůjček byl ve sledovaném roce 58 577, z toho bylo 13 624 prolongací. Počet
výpůjček periodik byl 6 093, počet výpůjček knih 51 612 a ostatních knihovních jednotek (CD,
deskové hry, Albi tužky) bylo vypůjčeno 872.
Pokud se jedná pouze o výpůjčky knih bylo v oddělení pro dospělé čtenáře celkem
36 762 výpůjček a v oddělení pro děti a mládež 14 850 výpůjček. Celkem bylo vyřízeno 965
rezervací.
Mezi nejčastěji žádaná periodika patří týdeník Reflex (427 výpůjček), Téma (358 výpůjček)
a časopis Simpsonovi (272 výpůjček). Z dokumentů jsou to potom v oddělení pro dospělé
čtenáře:
Hartl, Patrik: Okamžiky štěstí
Hartl, Patrik: Nejlepší víkend
Hartl, Patrik: Malý pražský erotikon
U dětí obsadily první příčky knihy Deník malého poseroutky, díly 8., 9. a 4.
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Meziknihovní služba

Městská knihovna Kuřim aktivně využívá i nabízí tzv. meziknihovní výpůjční službu. Za rok
2019 jsme obdrželi celkem 283 požadavků z jiných knihoven, z toho bylo kladně vyřízených
280. Naopak do jiných knihoven jsme zaslali celkem 29 požadavků, kladně vyřízené byly
všechny.

Kulturně vzdělávací činnost

Doplňkovou činností knihovny je také pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, jejichž počet
se vyšplhal na 153. Mezi úspěšné projekty mimo jiné patří např. Virtuální univerzita 3. věku,
Trénování paměti, Vzpomínání na starou Kuřim. Velmi oblíbené jsou ale i jiné akce (Noc s Andersenem, Meditace s knihovnou a takzvané cestopisky). Městská knihovna Kuřim nabízí besedy
pro MŠ, ZŠ a SŠ, které poutavou formou zpestřují školní výuku. Pořady se dají přizpůsobit
potřebám konkrétních tříd. Celkový počet návštěvníků všech akcí byl 3 249.
Knihovna nabízí také možnost bezplatného využití počítačů s internetovým připojením, čehož v roce 2019 využilo celkem 502 návštěvníků.

Novinky
Memoria

Během roku 2019 se Městské knihovně Kuřim podařilo realizovat projekt Memoria. Díky úzké
spolupráci s pamětníky byl vytvořen fond archivních fotografií a vzpomínek, kterému Mgr.
Sylvia Laurincová, historička města Kuřim, ve spolupráci s ostatními zaměstnanci, dala podobu virtuálního archivu. Současně se velkému zájmu těšil přednáškový cyklus dílčích setkávání právě nad těmito fotografiemi, nazvaný „Vzpomínání na starou Kuřim“.
Velmi úspěšný start projektu Memoria bychom rádi do budoucna podpořili vkládáním dalších
historických fotografií, získaných od obyvatel a pamětníků Kuřimi. Vzhledem ke kladným
ohlasům na tento počin chceme virtuální paměťovou instituci rozšířit a plánujeme vkládat
také historická regionální periodika.

Revize knihovního fondu

Revize knihovního fondu byla provedena podle prováděcí vyhlášky Ministerstva kultury
88/200 Sb. ze dne 21. února 2002 k provedení zákona č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).
Revize probíhala s použitím knihovního systému Clavius. Podle evidenčních podkladů byl
revidovaný fond o počtu 41 843 svazků, z toho bylo 30 939 svazků na regálech a 10 791 svazků půjčených. Výsledkem revize bylo 113 svazků nezvěstných (70 v odd. pro dospělé čtenáře,
31 v odd. pro děti a mládež), které byly následně řádně odepsány.
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Výmalba dětské oddělení

Z důvodu provádění revize knihovního fondu musela být knihovna v letních měsících pro
veřejnost uzavřena, současně tak vznikl prostor pro plánovanou výmalbu oddělení pro děti
a mládež. Městská knihovna Kuřim využila možnost spolupráce s MgA. Kristýnou Tůmovou,
jejíž veselé autorské kresby obzvláštnily a osvěžily dětské oddělení.
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Regionální oddělení
Městské knihovny Kuřim
Městská knihovna Kuřim je knihovnou pověřenou poskytováním odborných knihovnických
služeb. Činnost regionálního oddělení je hrazena Jihomoravským krajem z dotace na regionální funkce knihoven JMK, koordinátorem služeb pro knihovny je Moravská zemská knihovna.
Dotace na regionální služby v roce 2019 činila 3.302.000,- Kč. Žádné náklady na personální
zajištění a provoz oddělení nevstupují do nákladů organizace.
Příjemcem regionálních služeb kuřimské knihovny jsou obecní a městské knihovny se sídlem
v regionu Brno-venkov. V tomto regionu je 146 knihoven: 1 pověřená (Kuřim), 19 profesionálních (větších obecních či městských knihoven) a 126 obecních, tzv. neprofesionálních
knihoven.
Služby knihovnám jsou poskytovány na základě Metodického pokynu Ministerstva kultury
k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky.

Služby regionálního oddělení

1. Poradenská a konzultační činnost týkající se provozu knihoven, knihovnických činností,
vícezdrojové financování knihoven aj. Služba je poskytována formou konzultací a metodických
návštěv
2. Porady a školení pro knihovníky
3. Pomoc s aktualizací a revizí knihovního fondu
4. Nákup výměnných fondů a jejich cirkulace v knihovnách
5. Koordinace při doplňování knihovního fondu základních knihoven
6. Zpracování knih zakoupených z prostředků obcí
7. Provozování regionálního automatizovaného systému
8. Sběr a sumarizace statistických dat (zpracování ročních statistických výkazů knihoven)
9. Podpora kulturně-výchovné činnosti v knihovnách

Statistické výkony knihoven v regionu Brno-venkov za rok 2019

Statistika je zpracovaná v brožuře Veřejné knihovny v regionu Brno-venkov v roce 2019, která
je dostupná na webu knihovny www.mkkurim.cz, záložka Pro knihovny.
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V roce 2019 regionální oddělení směřovalo svoji pozornost také na podporu kulturně
výchovné činnosti v malých knihovnách. Zájemcům z řad nejmenších knihoven byly nabídnuty “hotové” besedy. Jednalo se o programy pro školní mládež Nebojte se umění a Nebojte
se divadla. Malé obce tuto možnost uvítaly a podařilo se to, co bylo záměrem - knihovníci
se inspirovali a pustili se do realizace podobných projektů, tentokrát v jejich vlastní režii.
V podpoře kulturně výchovné činnosti v malých knihovnách bychom rádi pokračovali i nadále.
Další velkým úkolem pro následující období bude změna knihovního systému. Aktuálně
používaný systém již neumožňuje implementaci nových funkcí a služeb, dodavatel softwaru
ohlásil ukončení technického vývoje tohoto produktu a tak budeme nuceni přejít na nový
systém.
Změna systému je naplánovaná na rok 2021, ale s přípravami začneme již v roce 2020.
Do nového systému budeme přecházet společně s 99 knihovnami, které jsou nyní součástí
regionálního systému a zvažujeme možnost připojení dalších knihoven v regionu. Rok 2020
bude tedy rokem příprav, od návrhu rozpočtu přes jednání se zřizovateli spolupracujících
knihoven až po podání žádosti o dotaci VISK 3 - dotační titul na podporu automatizace
v knihovnách.
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Expozice
Štola

Po slavnostním otevření kuřimské štoly pod kopcem Záruba v prosinci 2018 zahájila štola
v loňském roce svou první sezonu. Návštěva štoly je pro zájemce koncipována jako 50minutová prohlídka s průvodcem, který provede návštěvníky nejen štolou, ale především je seznámí
s historickými okolnostmi, za jakých štoly vznikaly a jakou funkci za 2. světové války plnily.
Odborný výklad průvodce je doplněn expozicí světelných panelů, na kterých jsou ke zhlédnutí
dobové fotografie. K dispozici je i několik historických artefaktů, mimo jiné například ruční
siréna z 2. světové války. Atmosféra války je navozena také autentickou nahrávkou dobové
„Kukačky“ – hlášení poplachu, které je během výkladu pouštěno z reproduktoru. Štola se těší
velké pozornosti turistů z blízkého i vzdáleného okolí (Beroun, Olomouc, Prostějov; Berlín –
Německo; Spojené státy americké). Velký podíl na návštěvnosti mají obyvatelé Kuřimi, kteří
se zajímají o dějiny svého města. Nezanedbatelnou část z nich pak tvoří přímo pamětníci
války a jejich rodiny. Štola je také častým cílem amatérských zájemců o válečnou historii,
jakož i profesionálů, např. návštěva historiků z Historického oddělení Moravského zemského
muzea v Brně. Štola ovšem budí také zájem geologů, kteří se zajímají především o přírodní
část štoly s krasovou výzdobou.
Komentovanou prohlídku štoly je možné přizpůsobit i pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Stejně tak je
návštěva štoly vhodná pro studenty SŠ.
Komentované prohlídky vede Mgr. Sylvia Laurincová. Během celoročního provozu v roce
2019 absolvovalo prohlídku štoly s průvodcem 726 návštěvníků.

Stálá expozice

Stálá expozice o historii města – Kuřim na spojnici cest. Samotná expozice je složena z pěti
sekcí, tří historických bloků, interaktivní místnosti a chodby s časovou osou. První z historických bloků se týká doby železné, druhý mapuje historii kostela a dějiny středověké vsi
a třetí blok se věnuje zámku, dějinám novověkého městečka a dotekům velkých dějinných
událostí.
Celkem navštívilo expozici 153 platících návštěvníků a také žáci a studenti z místních škol,
kteří mají vstup do expozice zdarma. Navíc jsou pro ně připraveny skupinové programy Proč
a jak vznikají muzea a galerie, Kuřim dávnověká, Na křižovatce cest kupců, rytířů a vojáků.
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Hospodaření příspěvkové
organizace
Celkové náklady příspěvkové organizace v rámci hlavní činnosti byly v roce 2019
15 525 567,03 Kč. Z toho provozní náklady činily 8 359 081,96 Kč a mzdové náklady
7 166 485,07 Kč.
Celkové výnosy organizace z hlavní činnosti činily 20 392 526,10 Kč a pocházely
z následujících zdrojů. Město Kuřim, zřizovatel příspěvkové organizace, poskytlo v roce
2019 provozní příspěvek ve výši 16 000 000,- Kč. Dále byla čerpána dotace JMK k výkonu
regionálních funkcí v regionu Brno–venkov ve výši 2 975 462,86 Kč a dotace od Ministerstva kultury v rámci programu Veřejné informační služby knihoven 3 (VISK 3) ve výši
50 000 Kč se spoluúčastí z vlastních zdrojů příspěvkové organizace ve výši 20 890,92 Kč.
Vlastní tržby činily celkem 1 346 172,32 Kč.
V roce 2019 byl celkový hospodářský výsledek příspěvkové organizace 4 990 916,07 Kč.
Hospodářský výsledek hlavní činnosti byl 4 866 959,07 Kč a doplňkové činnosti 123 957,- Kč.
Celkové náklady organizace byly plně pokryty výnosy a výše zisku byla ovlivněna především
pozdějším zahájením provozu nové budovy Kulturního centra (nedočerpání dotace v původně plánované výši).
V rámci vedlejší činnosti (pronájem, výlep) byly celkové náklady 28 880,- Kč a celkové výnosy
152 837,- Kč.
Okruhy doplňkové činnosti dle zřizovací listiny v roce 2019
Pronájem prostor Společenského a kulturního domu Kuřim – poskytování prostor SKC Kuřim
ke konání kulturních, společenských, zájmových i soukromých akcí. K pronájmu jsou využívány prostory v Klubu Kotelna a Kulturním domě (modrý salonek, velký sál, obřadní síň).
Výlep plakátů – zprostředkování výlepu plakátů na patnácti výlepových plochách.
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Hlavní činnost
Účet
501.001
501.001
501.002
501.003
501.004
501.005
CELKEM
502.001
502.002
502.003
502.004
502.005
CELKEM
511.001
CELKEM
512.001
CELKEM
513.099
CELKEM
518.001
518.002
518.003
518.006
518.008
518.009
518.010
518.011
518.012
518.013
518.099
CELKEM
521.001
521.002
521.003
521.004
CELKEM
524.001
524.002
CELKEM
525.001
CELKEM
527.001
527.002
CELKEM
531.001
CELKEM
538.001
CELKEM
549.002
549.003
CELKEM
551.001
558.001
CELKEM
563.001
CELKEM
591.001
CELKEM
NÁKLADY CELKEM

Název
Knihy, časopisy, CD - KN
Knihy, časopisy, CD - Region
Materiál
PHM
Knihy, učební pomůcky
DDHM
Voda
Elektřina
Plyn
El.energie
Teplo/chlad
Opravy a udržování
Cestovné do limitu
Náklady na reprezentaci
Autorské poplatky
Poštovní služby
Služby telekomunikace + internet
Nájemné
Školení a vzdělávaní
Služby IT
Ostatní služby
Kulturní akce
Programy, Licence
Bankovní poplatky
Ostatní služby nedaňové
Mzdové náklady Region
Mzdové náklady KD
Mzdové náklady KN
Nemocenská
Zákonné zdravotní pojištění
Zákonné sociální pojištění
Kooperativa - zákonné pojištění
Stravenky
Odvod FKSP
Daň silniční
Poplatky
Ostatní náklady
Členské příspěvky
Odpis DHM
Odpis DDHM
Kurzové ztráty
Daň z příjmů HČ

Náklady

348 284,50 Kč
1 048 831,12 Kč
325 070,66 Kč
16 124,00 Kč
1 411,60 Kč
28 459,40 Kč
1 768 181,28 Kč
126 868,00 Kč
297 640,00 Kč
70 301,52 Kč
21 994,00 Kč
240 000,00 Kč
756 803,52 Kč
26 694,20 Kč
26 694,20 Kč
17 264,00 Kč
17 264,00 Kč
45 226,00 Kč
45 226,00 Kč
72 517,51 Kč
34 701,65 Kč
105 254,03 Kč
1 229 768,90 Kč
71 508,00 Kč
226 716,12 Kč
1 591 726,12 Kč
1 419 440,01 Kč
46 366,00 Kč
10 699,60 Kč
5 894,40 Kč
4 814 592,34 Kč
1 212 991,00 Kč
2 355 334,00 Kč
1 714 004,00 Kč
52 816,00 Kč
5 335 145,00 Kč
432 045,00 Kč
1 191 825,00 Kč
1 623 870,00 Kč
17 545,00 Kč
17 545,00 Kč
104 440,00 Kč
85 485,07 Kč
189 925,07 Kč
2 400,00 Kč
2 400,00 Kč
2 061,00 Kč
2 061,00 Kč
387,62 Kč
3 000,00 Kč
3 387,62 Kč
471 479,00 Kč
250 428,00 Kč
721 907,00 Kč
1 825,00 Kč
1 825,00 Kč
198 740,00 Kč
198 740,00 Kč
15 525 567,03 Kč

Účet
602.001
CELKEM
649.003
CELKEM
662.001
662.002
CELKEM
672.001
672.002
672.003
672.004
CELKEM
VÝNOSY CELKEM
Hospodářský výsledek

Název
Výnosy - služby
Ostatní výnosy
Úroky
Úroky FKSP
Dotace MK
Dotace JMK
Dotace Vl. zdroje - MK
Dotace VISK

Výnosy
1 343 558,00 Kč
1 343 558,00 Kč
1 676,00 Kč
1 676,00 Kč
908,02 Kč
30,30 Kč
938,32 Kč
16 000 000,00 Kč
2 975 462,86 Kč
20 890,92 Kč
50 000,00 Kč
19 046 353,78 Kč
20 392 526,10 Kč
4 866 959,07 Kč
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Vedlejší činnost
Účet
Název
591.002
Daň z příjmů VČ
CELKEM
NÁKLADY CELKEM

Náklady

28 880,00 Kč
28 880,00 Kč
28 880,00 Kč

Účet
602.002
602.003
CELKEM
VÝNOSY CELKEM
Hospodářský výsledek

Název
Tržba za výlepy
Pronájem

Náklady
59 147,00 Kč
93 690,00 Kč
152 837,00 Kč
152 837,00 Kč
123 957,00 Kč
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Kulturní kalendář 2020
8. 1.
9. 1.
22. 1.
31. 1.
13. 2.
18. 2.
23. 2.
5. 3.
12.-13.
3.
13. 3.
21. 3.
3. 4
10. 4.
17. 4.
26. 4.
14.-15.
5.
22. 5.
31. 5.
4. 6.
11. 6.
12. 6.
26. 6.
26. 7.
31. 8.
11. 9.
13. 9.
18. 9.

Novoroční koncert SPH
Posezení s písničkou
Divadlo Kjógen
SPH Smetanovo trio
Posezení s písničkou
Live Magic Trio&Queen
Commedia finita
Shadow Quartet - SPH
O křišťálovém srdci
Posezení s písničkou
Biostory
Posezení s písničkou
Ivo Šmoldas
SPH Duo Nana
Ukulele Orchestra
Vodnická pohádka
Posezení s písničkou
Tomáš Kočko & Orchestr
Varhanní koncert
SPH - Milan Řeřicha
Posezení s písničkou
Vzpomínkový koncert
Balkánský večer
Mňága a Žďorp + Lidopop
Posezení s písničkou
The People music, Čechovský
SPH - Prague Cello Quartet
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19. 9.
23. 9.
29. 9.
2. 10.
8. 10.
9. 10.
16. 10.
17. 10.
24. 10.
4. 11.
6. 11.
22. 11.
27. 11.
28. 11.
4. 12.
5. 12.
12. 12.
13. 12.

Cestopiska, Jiří Kolbaba
Doktor v nesnázích
Medový den
Bouzov
Divadlo pro MŠ - Když jde kůzle otevřít
Posezení s písničkou
SPH - Jakub Pustina
Mandarinkový pokoj
Jananas
Tuktukem z Thajska až na Moravu s
Tomíkem na Cestách
Posezení s písničkou
Kamelot
SPH - Missa Brevis
Divadlo - Švagřičky
Nezmaři
Posezení s písničkou
Bratislava
Čarodějky v kuchyni
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