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Z Á P I S   č. 05/2013  
 z jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města Kuřimi 

ze dne 14.08.2013 
s 
 
Přítomni: 
 
předseda výboru sportovního: PaedDr. David Holman 
členové: Ing. Rostislav Hanák, Karel Cholek, Ing. Zdeňka Jeřábková, Ing. Vojtěch Kopřiva, 

Ing. Alexandra Smíšková, Jiří Mikel, Ing. Milan Vlk. 
 
tajemnice: Hana Koláčková 
 
nepřítomni: Ing. Lubomír Stříž, Petr Macek 
omluveni:  Jan Vlček 
 
hosté:  Mgr. Ing. D. Sukalovský, S. Bartoš, A. Peřina, Ing. P. Ondrášek 
 
Předseda VS zahájil jednání v 19:00 hod., v tu chvíli přítomno 8 členů výboru. 
 
 
Program: 
 

1) Investiční akce – stav a příprava 
2) Statut Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi 
3) Zadání studie rekonstrukce stadionu  
4) Různé 

 
 
 
1. Investiční akce – stav a příprava 
 
Sportovní rekreační plocha Díly za Sv. Janem 
Výstavba hřiště se nerealizuje, čeká se na souhlasné stanovisko pana Kučerovského, bez něhož 
nelze stavbu sportovního hřiště realizovat. Úpravy terénu a přemístění dětského hřiště ze stávajícího 
místa zatím nejsou nutné, stavba polyfunkčního domu ještě nezačne. 
 
 
Hřiště Podlesí 
Usnesení VS ZM Kuřim: 
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.  
Hlasováno: pro 8 
 
 
Nová sportovní hala Kuřim 
Usnesení VS ZM Kuřim: 
VS doporučuje ZM doplnit výhled investic na rok 2014 o výhled na projekt výstavby Nové sportovní 
haly v Kuřimi ve stupni - stavební povolení. 
Hlasováno: pro 8 
 
 
Pan Ing. P. Ondrášek (zástupce pracovní skupiny pro výstavbu nové Sportovní haly v Kuřimi) 
seznámil VS se stavem přípravy projektu studie nové Sportovní haly Kuřim a s jednáním pracovní 
skupiny ze dne 29.7.2013. 
VS ZM Kuřim se seznámil s výpočtem zpracovatele projektové dokumentace, podle něhož se 
stavební náklady mohou zvýšit s každým metrem výšky o cca 840 000 Kč, ale provozní náklady se 
každým metrem zvýší o dalších cca 96 000 Kč ročně. Nikdo z členů VS nenavrhl změnu platného 
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doporučení ve věci optimální výšky stropu. Nicméně pro účely územního řízení nepovažuje VS otázku 
stanovení výšky haly v tuto chvíli za směrodatnou. 
Zápis z jednání je přílohou tohoto zápisu. 
 
Usnesení VS ZM Kuřim:  
VS doporučuje ZM zahájit pořízení změny ÚP v souladu s návrhem předloženým zastupitelstvu 
města pro jednání dne 27.8. 2013 
Hlasováno: pro 7, zdržel 1 (Ing. Smíšková) 
 
Usnesení VS ZM Kuřim:  
VS schvaluje závěry pracovní skupiny dle zápisu z jednání PS VS ZM pro projekt „Sportovní hala 
Kuřim“ ze dne 29.7.2013. 
Hlasováno: pro 7., zdržel 1 (Ing. Smíšková) 
 
 
 
 
2. Statut Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti 
města Kuřimi 
 
Předseda VS předložil materiál k prostudování a zaslání připomínek do 14 dnů emailem. 
 
 
 
3. Zadání studie rekonstrukce stadionu  
 
Koncepce rozvoje Sportovního areálu Kuřim – návrh cílového stavu 
(Materiál předkládá PaedDr. D. Holman) 
 
1) Důvodová zpráva: 
Tento materiál se zabývá koncepcí rozvoje Sportovního areálu Kuřim. Ve variantách definuje cílový 
stav areálu, ke kterému bychom se měli přibližovat v krátkodobých i střednědobých plánech. 
Dlouhodobé cíle jsou popsány Strategickým plánem rozvoje města Kuřim (dále jen SPRM) a určují 
základní rozvojový rámec i pro Sportovní areál Kuřim (dále SA Kuřim).  
Stanovení cílového stavu, který bude mít podporu jak mezi sportovci, uživateli areálu, tak 
v samosprávě města, a zároveň bude mít ekonomicky reálné ambice, by se mělo projevit i v zadání 
projektu komplexní rekonstrukce budovy stadionu.  
Zdá se, že se otevírá diskuse, zda bylo v minulosti správné přesunout hlavní hřiště a zda je nyní 
potřeba vrátit je zpět. Zda bylo správné zrušit tribunu na střeše a zda je nyní potřeba vrátit ji zpět.  
Ať už to dopadne jakkoliv, jsem přesvědčen o tom, že bychom neměli objekty v areálu neustále 
přemísťovat tam a zpět. Proto si stanovme takové cíle, pro které můžeme získat dlouhodobější 
podporu jak v samosprávě, tak mezi sportovci. 
 
2) Výchozí situace: 
Ve městě jsou 2 hlavní sportovní centra. V jižní části města se jedná o areál Sokola a ZŠ Tyršova, v 
severní části města se nachází sportovní areál sousedící s letním koupalištěm a s areálem Wellness 
Kuřim.  V okolí Sportovního areálu Kuřim se nachází dosud nevyužité plochy územním plánem určené 
pro sport (ZM bude na svém zasedání 27.8. projednávat návrh na pořízení změny ÚP, aby zde mohla 
postavena Sportovní hala Kuřim). Blízká příroda nabízí turistické a běžecké trasy, nachází se zde i 
cyklostezka a cyklotrasa.  
Pro účely správy zařízení, která jsou v majetku města, zřídilo Město Kuřim organizační složku 
Sportovní areál města Kuřim.  
Situační analýza v oblasti sportu, SWOT analýza, stejně jako stanovené cíle, opatření i aktivity jsou 
popsány v SPRM (aktualizováno v červnu 2013).  
   
a) Stávající objekty Sportovního areálu Kuřim  
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• stadion s budovou bývalé tribuny, ve kterém se nachází:  
- šatny, sprchy  
- sociální zařízení   
- sauna  
- kabina rozhlasu  
- hospodářská místnost   
- venkovní WC  
• 2 travnatá fotbalová hřiště (hlavní hřiště, tréninkové hřiště) 
• atletický sektor (vč. běžecké dráhy – ovál 400m)  
• házenkářské hřiště s umělým povrchem  
• nafukovací hala montovaná na objektu házenkářského hřiště 
• restaurace Stadion (objekt v majetku SK Kuřim) 
• sklady (garáž)  
• studna a nádrže na vodu 
• tribuna (zdevastovaný a nefunkční objekt u tréninkového hřiště) 
• lavičky podél jedné strany hlavního hřiště 
• komunikace a další objekty 

 
b) Schválené strategické cíle: 
Záměry, cíle a aktivity schválené zastupitelstvem v rámci SPRM pro oblast sportu se do značné míry 
týkají i rozvoje Sportovního areálu (viz níže – podtrženo) 
 
Strategický plán rozvoje města Kuřimi 
Rozvojový záměr B.3  
Podpořit zájem občanů o sport a zachování zdraví 
Cíl: 
Zvýšit nabídku příležitostí pro sportovní aktivity (rekreační i soutěžní)  
Aktivity: 
 Výstavba sportovní haly  
 Rozšíření a rekonstrukce zázemí stadionu.  
 Hřiště s umělým povrchem u ZŠ Jungmannova.  
 Podpora stavby tribuny v areálu stadionu.  
 Podpora činnosti osob a sdružení provozujících sportoviště a organizujících sportovní činnost 
prostřednictvím grantů z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti a z 
programu Podnikatelský obolus.  
 Multifunkční hřiště na Podlesí.  
 Výstavba fotbalového hřiště s umělým povrchem v areálu stadionu 
 Výstavba multifunkční stezky pro inline bruslaře 
 
4) Varianty cílového stavu  
 
A) Cílový stav varianta „Přesuny objektů na původní pozice“ 
 
1) hlavní, travnaté hřiště vzadu (směr k TOS) 
2) zpřístupnění divácké tribuny na hlavním objektu, pokud možno zastřešené 
3) uvedení budovy do řádného stavu, umožňujícího všestranné bezproblémové užívání 
4) zachování vnitřní dispozice budovy (netýká se sauny – bude řešeno v závislosti na dalších 

okolnostech) 
5) tréninkové hřiště s umělou trávou směrem k ul. U Stadionu 
6) obnovený lehkoatletický sektor (vč. běžeckého oválu s původním počtem drah) 
7) přestěhování oddílu házené do sportovní haly 
B) Cílový stav varianta „Ponechání ve stávající poloze“ 
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1) hlavní, travnaté hřiště bude zachováno v současné pozici (případně bude o 2 – 3 m prodlouženo) 
2) divácká tribuna nebude obnovována na střeše hlavního objektu, ale bude orientována k hlavnímu 

hřišti a bude alespoň částečně zastřešena (v případě, že poloha na straně hřiště u ul. U Stadionu 
vyvolá nepřiměřené investiční náklady spojené s přeložkami technických sítí, pak umístit tribunu 
podél opačné strany hřiště) 

3) uvedení budovy do řádného stavu, umožňujícího všestranné bezproblémové užívání 
4) zachování vnitřní dispozice budovy, vč. provozu sauny  
5) tréninkové hřiště s umělou trávou na hřišti č. 2 (tj. na hřišti vzadu – směr k TOS) 
6) obnovený lehkoatletický sektor (vč. běžeckého oválu s původním počtem drah) 
7) přestěhování oddílu házené do sportovní haly (v případě, že nebude schváleno dokončení projektu 

pro stavební řízení v roce 2014, rozšířit objekt o 1 šatnu, např. na střeše novější přístavby šaten 
s přístupem po vnějším schodišti)  

 
 
Usnesení VS ZM Kuřim:  
Výbor sportovní ZM doporučuje cílový stav rekonstrukce Sportovního areálu Kuřim ve variantě B, 
a žádá o  vyjádření výbor SK Kuřim a výbor FC Kuřim. 
 
Hlasováno: pro 8 
 
 
 
4. Různé 
 
Ing. et Mgr. Drago Sukalovský: 
z finančních prostředků KÚ JmK se nám podařilo získat dotaci pro FC Kuřim. 
 
Ing. R. Hanák: 
rád bych Vás srdečně jménem svým i jménem kuřimských házenkářů pozval na kulturně - 
společenskou akci HANDEC FEST 2013, která se bude konat v sobotu 31. srpna 2013 na nádvoří 
zámku Kuřim, m.j. pod záštitou Českého svazu házené, při příležitosti 70 let založení házené v Kuřimi. 
 
Cílem akce HANDEC FEST, která dostane prostor k medializaci mimo jiné také 30.8. v Dobrém ránu  
s Českou televizí s podporou Michala Bardy nebo Petry Khekové - Čumplové, je propagovat  sport i 
jinak než na samotném hřišti. Osobní účast potvrdili zástupci nového vedení ČSH s partnerkami, 
jmenovitě prezident ČSH Aleš Pospíšil a sekretář svazu Radek Bendl.  
 
Budu současně rád, když se této akce zúčastníte i Vy, členové výboru sportovního, a případně tuto 
pozvánku rozšíříte i  mezi další členy oddílů a spolků, které zastupujete, případně jejichž jste členy. 
Samozřejmě  včetně těch nejmenších, neboť program HANDEC FESTU 2013 je zaměřen nejen pro 
příznivce bigbítu, ale odpoledne je cíleno na rodiny s dětmi. V příloze proto najdete plakát s bližším 
programem nebo přes web www.facebook.com/handecfest 
 
 
 
 
Příští jednání VS se uskuteční po prázdninách, členové budou informováni emailem.  
(termín upřesněn: 18. září od 18:00, MěÚ Kuřim) 
 
 
Předseda VS ukončil jednání sportovního výboru v 20:40 hod. 
 
 
 
PaedDr. David Holman 
předseda výboru 
 
 
V Kuřimi 14.08.2013 
Zapsala: Hana Koláčková 

http://www.facebook.com/handecfest

