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Z Á P I S   č. 03/2013  
 z jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města Kuřimi 

ze dne 25.03.2013 
 
 
Přítomni:   
předseda sportovního výboru:  PaedDr. David Holman 
členové:    Ing. Lubomír Stříž, Ing. Rostislav Hanák, Ing. Vojtěch Kopřiva, Ing. Milan Vlk, Karel Cholek  
 
tajemnice: Hana Koláčková 
 
omluveni: Ing. Zdeňka Jeřábková, Petr Macek, Jan Vlček, Ing. Alexandra Smíšková 
 
později se dostavil: Jiří Mikel 
 
 
Předseda SV zahájil jednání v 17:15 hod., v tu chvíli přítomno 6 členů sportovního výboru. 
 
 
 
Program: 
1) Informace patronů o situaci ve sportovních klubech 
2) Anketa Sportovec roku 2013 
3) Různé 
 
 
 
1. Informace patronů o situaci ve sportovních klubech 
 
Nové informace patronů o situaci, resp. potřebách, sportovních klubů nebyly předloženy. 
 
 
Do jednání se dostavil Jiří Mikel přítomno 7 členů sportovního výboru. Bod 2 odložen, až se dostaví 
vedoucí organizačního výboru ankety, J. Vlček. 
 
 
3.       Různé 
 
3.1. Žádost o dotaci TJ Sokol Kuřim 
 
Předseda sportovního výboru předložil členům SV žádost o dotaci, která byla předložena do jednání 
ZM dne 12.03.2013, ZM dotaci neodsouhlasilo, ale projevilo vůli se jí dále zabývat. Žádost byla 
posuzována vč. projektu. 
 
Tělocvičná jednota SOKOL Kuřim požádala ZM o poskytnutí dotace na nadstavbu venkovního 
sociálního zařízení s propojením do hlavní budovy.  
SOKOL žádá o dotaci ve výši minimálně 200.000,- Kč. Žádost při projednávání v ZM neobsahovala 
žádné bližší informace o stavbě (studie, projekt, rozpočet,…) a SOKOL se prozatím oficiálně 
nevyjádřil k podmíněnému prominutí splátky půjčky, schválenému na prosincovém zasedání ZM, 
z těchto důvodů finanční odbor MěÚ zastupitelstvu prozatím nedoporučil poskytnutí dotace. 
 
O tomto materiálu proběhla široká diskuse, někteří členové SV nepovažují žádost za správně 
předloženou, chybí v ní rozpočet stavby a informace o tom, jak a kým má být stavba financována. 
V případě, že finanční krytí není zřejmé, mohla by se opakovat situace s dodatečnými žádostmi o 
navýšení podpory. 
 
Vzhledem k neúplnému počtu členů SV a silným výhradám části SV, předseda SV navrhuje nejprve 
negativní znění usnesení, aby bylo zřejmé, zda má SV jednoznačně odmítavý názor. 
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Návrh usnesení: SV nedoporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, ve výši 
200.000,- Kč s Tělocvičnou jednotou SOKOL Kuřim, na financování akce 
„Nadstavba venkovního sociálního zařízení s propojením do hlavní budovy“. 

Hlasováno: pro 0, usnesení neschváleno 
 
Návrh usnesení: SV doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, ve výši 

200.000,- Kč, s Tělocvičnou jednotou SOKOL Kuřim na financování akce 
„Nadstavba venkovního sociálního zařízení s propojením do hlavní budovy“. 

Hlasováno: pro 3, zdrželi se 4, usnesení neschváleno 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že SV nedává ZM k dané věci žádné stanovisko. 
 
 
 
 
3.2. Rekonstrukce budovy stadionu 
 
Předseda SV seznámil členy SV se zápisem z jednání o rekonstrukci stadionu viz. příloha. 
Místostarosta O. Štarha podal k zápisu vysvětlení, vyslovil se pro vyhotovení studie, SV by měl zajistit 
předložení jasných požadavků na rekonstrukci a být iniciátorem. 
D. Holman navrhuje sestavit pracovní skupinu, která se bude podílet na přípravě zadání případné 
studie řešící vnitřní prostory tribuny. 
D. Holman vyslovil pochybnosti nad smyslem studie, pokud by se měla zabývat obnovením tribuny 
nad objektem šaten, protože podle jeho názoru areál potřebuje kromě sportovní haly nejprve 
rekonstruovat fotbalové hřiště a pak se teprve lze zabývat obnovováním tribuny na střeše.  
Účastníci se shodli na tom, že popis plánovaných oprav objektu pro rok 2013 (v rámci schváleného 
rozpočtu 800.000,- Kč) odpovídá potřebám sportu. Projednávaný zápis z jednání specifikující akci „ 
Rekonstrukce tribuny na stadionu“ – viz příloha zápisu. 
 
 
Přijaté usnesení:  SV bere na vědomí zápis ze schůze „ Rekonstrukce tribuny na stadionu“. 
 
Přijaté usnesení:  SV stanovuje pracovní skupinu pro projednávání zadávání studie „Řešení 

vnitřních prostor stadionu včetně tribuny“, ve složení PaedDr. D. Holman, Ing. 
R. Hanák, K. Cholek. 

Hlasováno o obou usneseních společně: pro 7 
 
 
 
 
Do zápisu jsou zapracovány následující dva materiály, které byly zaslány členům SV od  
předsedy SV. 
 
 
 
 
3.3.  ZM pověřilo RM přípravou Výhledu investičních akcí na rok 2014.  
 

a) Komise a výbory, jakožto iniciační orgány samosprávy, mohou již v této fázi z vlastní iniciativy 
doporučovat RM priority, na které by při přípravě Výhledu investičních akcí pro rok 2014 mělo 
být pamatováno.  
(Rozpočtové limity na váš dotaz nastíní vedoucí OF, z předchozích informací usuzuji na cca 
25 mil. Kč + přebytek roku 2013 zahrnující i výnosy z letošního prodeje majetku města) 

b) Komise a výbory, jakožto poradní orgány samosprávy, budou návrh investičního výhledu 
projednávat. Ten by jim měl být vedoucím OI nebo vedením města předložen k projednání 
nejpozději do 19.4., tj. do termínu odeslání materiálů pro řádné jednání RM (24/4), jež 
předchází jednání ZM (7/5), které má výhled předložený radou projednat.  
Role poradních orgánů je zde tedy dvojí. Samostatně iniciační+ poradní (k předloženým 
materiálům). Konečná podoba pak samozřejmě vezme na zřetel i finanční možnosti a 
většinové politické priority zastupitelů. 
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3.4. Pokračuje aktualizace Strategického plánu rozvoje města Kuřim (dále jen SPRM) / * 
 

a) Komise zhruba v polovině března obdrží prostřednictvím tajemnice komise Zdravého města, 
ing. Šíblové, aktualizovanou analytickou část SPRM, ve které již budou zohledněna data z 
posledního sčítání lidu.  

b) Do projednávání návrhové části budou komise RM a výbory ZM zapojeny hned několika 
způsoby: 

a. V období mezi 18. 3. a 22. 4. 2013 jim budou k jednání předkládány věcně příslušné 
texty návrhové části SPRM 

b. Někteří členové jsou členy pracovních skupin i řídícího výboru aktualizace SPRM 
(složení zůstává beze změny – dostanou pozvánky) 

c. Členové komisí a výborů se, doufejme v co nejhojnějším počtu, zúčastní i závěrečné 
konference: Fórum Zdravého města Kuřim = veřejné projednání návrhu aktualizace 
SRPM (termín: úterý 23. 4. 2013 od 18:00 v sále kulturního domu na nám. 
Osvobození) 

d. všichni se pak samozřejmě mohou zapojit i do diskuse na ZM dne 7.5.2013, které 
bude návrh aktualizace SPRM projednávat 

 
*/pozn.: práce na aktualizaci SPRM byly v loňském roce přerušeny, mj. proto, že dlouho nebyla 
dostupná potřebná data ze Sčítání lidu a stará data „neslušela“ analytické části, z níž návrhová část 
obvykle čerpá inspiraci. I z jiných důvodů je ale dobře, že je příležitost se znovu o důležitých otázkách 
rozvoje města pobavit v širším plénu zástupců odborníků i veřejnosti. 
 
Připomínky ke strategickému plánu zasílat pí. Koláčkové co nejdříve. 
 
 
 
 
3.5.  Žádost o změnu u ocenění „Sportovec roku 2012“ 
 
Předkladatelkou návrhu na ocenění do mimořádné kategorie „Sportovec roku 2012“ paní Halovou byl 
SV požádán o změnu ocenění z jednotlivkyně na celý tým.  
Členové SV se změnou jednohlasně souhlasí. 
 
V 18:15 se z jednání se omluvil PeadDr. D. Holman (z důvodu pozvání na besedu s občany Dílů za 
sv.J.), přítomno 6 členů SV. 
 
 
 
 
2. Anketa „Sportovec roku 2012“ 
 
Pan Vlček se omluvil a na jednání SV se nemohl dostavit, vše potřebné ke slavnostnímu vyhlášení 
Sportovce roku 2012 je v běhu, plakáty jsou vytištěny a připraveny k výlepu - zajistil pan Mikel, pan 
Hanák objednal a ve středu budou k vyzvednutí poháry.  
Ostatní bude průběžně řídit pan Vlček. 
 
 
Sportovního výbor se sejde na slavnostním vyhlašování sportovce roku dne 11.04.2013 v budově 
ZUŠ, v 18 hod. 
 
Místopředseda SV Ing. L. Stříž ukončil jednání sportovního výboru v 18:35 hod. 
 
 
 
 
         PaedDr. David Holman 
         předseda výboru 
V Kuřimi 25.03.2013 
Zapsala: Hana Koláčková 


