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Z Á P I S   č. 06/2013  
 z jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města Kuřimi 

ze dne 18.09.2013 
 
Přítomni: 
 
předseda výboru sportovního: PaedDr. David Holman 
 
členové:  Ing. Rostislav Hanák, Karel Cholek, Ing. Zdeňka Jeřábková, Ing. Vojtěch Kopřiva, 

Jiří Mikel, Ing. Milan Vlk, Ing. Alexandra Smíšková, Ing. Lubomír Stříž. 
 
tajemnice: Hana Koláčková 
 
omluveni:    Petr Macek, Jan Vlček 
 
hosté: zástupci plaveckého oddílu Jiří Voneš, Jan Nováček 
 
 
Předseda VS zahájil jednání v 18:10 hod., v tu chvíli přítomno 9 členů výboru. 
 
 
Program: 
 

1. Investiční akce v oblasti sportu – zpráva OI o stavu a přípravě 
2. Jednání se zástupci tenisového klubu ve věci návrhu výšky stropu haly 
3. Statut Programu podpory sportovní činnosti města Kuřimi – projednání připomínek 

k návrhu 
4. Koncepce rozvoje Sportovního areálu Kuřim (cílový stav) - stanovisko výborů SK 

Kuřim a FC Kuřim  
5. Rekonstrukce rozběžiště pro skok do dálky ve sportovním areálu 
6. Různé (informace „patronů sportovních oddílů“, vyjádření SV k materiálům pro 

jednání ZM Kuřim apod.)  
 

 
 
1.- investiční akce v oblasti sportu – zpráva OI a stavu a přípravě 
 
Předseda VS: 
 
- poděkoval kuřimským házenkářům organizátorům kulturně - společenské akce HANDEC FEST 

2013, která se konala v sobotu 31. srpna 2013 na nádvoří zámku Kuřim, za velmi podařenou 
sportovní akci a propagaci házené 

- na této akci byla RM udělena medaile města Kuřimi za zásluhy o rozvoj sportu ve městě Kuřimi, 
zejména házené panu Františku Ondráškovi 

- upozornil na základní problém pro přípravu projektu nové sportovní haly – nesoulad názoru 
zadavatele s názory architekta na pojetí optimalizaci studie Sporotvní haly Kuřim 

- upozornil na riziko nedodržení termínu pro územní řízení 
- připomenul, že by se neměla v komunikaci k tématu haly plést komunikace města a komunikace 

„nezávislých zájmových skupin“ (např. banner vyvěšovaný SK Kuřim by měl být označen logem 
zadavatele = SK Kuřim) 

 
Předseda VS předložil členům VS dopis, který přišel jako odezva na usnesení VS, („VS doporučuje ZM 
pro hřiště Podlesí zvolit menší variantu řešení 34mx17m, která je finančně (a tedy i realizačně) dostupnější a je 
přitom přiměřená z hlediska místní poptávky.“) a navrhuje jeho revokaci.  
Po projednání členy výboru bylo přijato usnesení: 
 
Přijaté usnesení: SV bere na vědomí dopis zástupců sportovních sdružení z Kuřimi - Podlesí 

adresovaný ZM ze dne 27.08.2013 a navrhuje společné jednání podepsaných 
zástupců na příštím jednání VS k revokaci přijatého usnesení. VS žádá signatáře 
dopisu o předložení argumentů, o něž opírají své stanovisko. 

Hlasováno: pro 8, zdržel se 1 
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2. Jednání se zástupci tenisového klubu ve věci návrhu výšky haly  
 
Tento bod byl předsedou VS stažen z jednání. 
 
 
3. Statut Programu podpory sportovní činnosti města Kuřimi – 
projednání připomínek k návrhu 
 
 
Předsedou VS byl rozeslán návrh na úpravu statutu Programu podpory sportovní činnosti města 
Kuřimi, který je přílohou zápisu. 
 
Ing. Smíšková podává pozměňovací návrh: 
Navrhuje vyhlásit pouze 1 výzvu za kalendářní rok. 
Hlasováno:  pro 1, proti 5, zdržel 3 
Návrh nebyl přijat. 
 
Ing. Stříž podává pozměňovací návrh: 
 
Program rozdělit na sportovní činnost a na kulturní a spolkovou činnost. 
Článek 4, bod 2 

a) na plánované náklady žadatele spojené se zajištěním jeho pravidelné činnosti 
v následujícím kalendářním roce 

b) na plánované náklady žadatele na jednorázové sportovní akce 
Druhá výzva po 1. květnu  
v případě nepřidělení finančních prostředků na náklady žadatele na mimořádné a neplánované 
jednorázové akce 
 
a dle tohoto návrhu upravit celý text „Programu“. 
Hlasováno: pro 8, proti 1  
 
Upravený Program finanční podpory sportovní činnosti ve městě Kuřimi předloží ZM PaedDr. D. 
Holman. 
 
 
 
4. Koncepce rozvoje Sportovního areálu Kuřim (cílový stav) - 

stanovisko výborů SK Kuřim a FC Kuřim  
 
Žádné požadované písemné vyjádření nebylo dosud výboru sportovnímu doručeno. 
 
FC Kuřim – ústy místopředsedy Aleše Peřiny je pro obě varianty. 
 
SK Kuřim – ústy předsedy Ing. Petra Ondráška podporuje variantu B všemi hlasy, písemné vyjádření 

předloží dodatečně. 
 
 
 
5. Rekonstrukce rozběžiště pro skok do dálky ve sportovním 

areálu 
Předseda VS seznámil členy VS s požadavkem Ing. A. Sikory (vedoucího atletického kroužku) a bylo 
schváleno následující usnesení. 
 
Přijaté usnesení: VS doporučuje ZM na základě požadavku Ing. A. Sikory posoudit možnost 

zařazení do investičních akcí rekonstrukci rozběžiště pro skok do dálky ve 
sportovním areálu. 

Hlasováno: pro 9 
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6. Různé (informace „patronů sportovních oddílů“, vyjádření SV 

k materiálům pro jednání ZM Kuřim apod.)  
 

 
Ing. R. Hanák předložil VS zprávu o činnosti tenisového oddílu TJ Sokol Kuřim. 
 
 
Sportovní rekreační plocha Díly za Sv. Janem - výstavba hřiště může začít, souhlasné stanovisko 
pana Kučerovského již přišlo. 
 
Stadion – kanalizace hotova, polty na okna se instalují, není provedena rekonstrukce WC. 
 
 
 
Ing. Stříž pozval členy výboru na cyklistické závody v sobotu 21.09.2013 „Kuřimská cyklostezka 
2013“.  
 
 
 
 
 
 
O příštím jednání VS budou členové VS informováni emailem.  
 
 
Předseda VS ukončil jednání sportovního výboru ve 20:30 hod. 
 
 
 
PaedDr. David Holman 
předseda výboru 
 
 
V Kuřimi 18.09.2013 
Zapsala: Hana Koláčková 


