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Z Á P I S   č. 02/2014 
z jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města Kuřimi 

ze dne 26.02.2014 
 

Přítomni: 
 
předseda: PaedDr. David Holman 
 
členové:  Ing. Lubomír Stříž, Ing. Rostislav Hanák, Karel Cholek, Ing. Milan Vlk, Jiří Mikel, 

Ing. Alexandra Smíšková,  Ing. Zdeňka Jeřábková,   Ing. Vojtěch Kopřiva,  
  
omluveni:  Jan Vlček, Petr Macek 
 
tajemnice: Hana Koláčková 
 
hosté: starosta Ing. et Mgr. Drago Sukalovský, Jiří Svoboda - FC Kuřim, Ing. Petr Ondrášek - SK 

Kuřim, Vítězslav Schimmerle a Václav Pokorný – SDH Kuřim, Vladimír Kryštof – SSK TOS 
Kuřim, Bc. Soňa Šmahelová - MěÚ 

 
 
Předseda výboru sportovního (dále jen VS) zahájil jednání v 18:10 hod., přítomno 9 členů výboru. 
 
 
Program: 
 

1. Investiční akce v oblasti sportu pro rok 2014  - informace o přípravách 
2. Výhled investičních akcí na roky 2015 – 2018, stanovení priorit 
3. Aktualizace situační analýzy Strategického plánu rozvoje města v oblasti sportu 
4. Kontrola a zjišťování stavu sportovišť a jejich sportovního vybavení 
5. Konkretizace plánu rekonstrukce objektu stadionu  

 

 
Před jednáním výboru vyzvala Bc. Soňa Šmahelová sportovce ke spolupráci na oslavách 
výročí města Kuřimi: 

Oslavy 50. výročí povýšení Kuřimi z městyse na město se budou konat od 13. do 15. 6. 2014.  

V pátek 13. 6. bude den věnovaný sportu v Kuřimi, dopoledne proběhnou plavecké závody na 
Wellness Kuřim "Kuřimská padesátka", odpoledne se mohou na oválu stadionu představit sportovní 
oddíly se svou činností. Každý sport by měl své stanoviště, kde by mohli členové oddílu předvést 
návštěvníkům něco z jejich činnosti a návštěvníky zapojit, zejména děti. Občerstvení i zázemí bude 
zajištěno.  
V sobotu 14. 6. dopoledne se půjde pochod po zrušené železniční trati, ale letos v opačném směru, 
tak aby účastníci končili v Kuřimi. Následovat bude kulturní odpoledne na zámku, případně na faře.  
V neděli 15. 6. dopoledne je v plánu varhanní koncert v kostele sv. Maří Magdalény a odpoledne se 
oslavy přesunou do budovy a zahrady ZUŠ Kuřim. Zde proběhnou koncerty žáků hudebního oboru, 
vystoupení pěveckých sborů a vernisáž žáků výtvarného oboru. 

Pokud budete mít nějaké nápady na další program nebo chuť uspořádat např. sportovní turnaj, apod., 
zkusíme je do oslav zakomponovat.  

Kontakt: Soňa Šmahelová, e-mail: smahelova@radnice.kurim.cz, tel.: 602955050 

Publikace - ročenka k 50. výročí povýšení Kuřimi na město: prosíme o zaslání kvalitních fotografií 
sportovních oddílů, buď skupinových, nebo z jejich současné činnosti. Nehledáme pro tuto ročenku 
historické fotografie, ale ze současnosti. Můžete jich poslat i více, pokud možno s krátkým popisem, 
co je na nich, případně uvést autora fotografie. 
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1. Investiční akce v oblasti sportu pro rok 2014 - informace o 
přípravách   
 
S přehledem a stavem realizace investičních akcí seznámil členy výboru a hosty předseda VS. 
 
 
 

2. Výhled investičních akcí na roky 2015 – 2018, stanovení priorit  
 
 
K současnému stavu se vyjádřili všichni přítomní zástupci sportovních oddílů: 
 
SDH Kuřim 
s výstavbou v místě proluky na nám. 1. května, jim zanikne dosud využívané cvičiště 
 
Přijaté usnesení:  2/2014 - VS pověřuje pracovní skupinu ve složení J. Svoboda za FC Kuřim a 

V. Pokorný a V. Šimmerle za SDH Kuřim přípravou návrhu řešení situace pro 
SDH v prostorách stadionu. 

Hlasováno: pro 9 
 
 
Sportovně střelecký klub TOS Kuřim 
V. Kryštof upozorňuje, že podloží pod střelnicí se hýbe, oprava opěrné zdi dle odhadu střeleckého 
klubu přijde na 500 000 Kč. D. Holman informuje o dohodě s vedoucím OI MěÚ, ing. Bartošem, že OI 
co nejdříve situaci na místě posoudí a předloží návrh řešení.    
 
FC Kuřim - kopaná 
Dle předsedy FC Kuřim, J. Svobody, chybí hřiště s umělým povrchem, krytá tribuna, nedořešená je 
rekonstrukce budovy stadionu. 
 
Cyklisté 
L. Stříž: chybí in-line dráha, úprava cyklostezky do České 
 
Wellness 
A. Smíšková: odrazové bloky kloužou a 2 jsou nahnuté – pro plavce nebezpečné. Nedořešen jiný 
zdroj vody a vypouštění vody do potoka. 
 
Tenis 
A. Smíšková: upozorňuje na chybějící tenisové kurty. D. Holman odpovídá, že územní studie 
sportovního areálu s rezervou pro tenisové kurty počítá. 
 
 
 

3. Aktualizace situační analýzy Strategického plánu rozvoje města 
v oblasti sportu 
 

 
Projednáván byl materiál předložený D. Holmanem (viz příloha). Předseda VS upozornil, že situační 
analýzu je vhodné každý rok (vlastními silami) aktualizovat, protože každý rok se leccos mění. A tímto 
způsobem si také připomínáme, co všechno je ještě potřeba změnit.    
Ing. Milan Vlk upozornil na to, že v situační analýze strategického plánu stále není nikde uvedeno 
golfové Hřiště Kaskáda, které se nachází v katastru města Kuřim.  
 
Přijaté usnesení:  3/2014 - VS doporučuje nové znění situační analýzy v oblasti sportu  

Strategického plánu rozvoje města Kuřimi. 
Hlasováno: pro 9 
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4. Kontrola a zjišťování stavu sportovišť a jejich sportovního 
vybavení 
 
Doporučené opravy a nákupy materiálu pro zajištění provozu sportovních oddílů ve 
školských zařízeních v Kuřimi: 
Předseda informuje o požadavcích uživatelů tělovýchovných zařízení. 
 

 
ZŠ Tyršova: 

1) Na venkovním antukovém kurtu: 

- budka na uskladnění materiálu nebo nová dřevěná bedna na nářadí (přibližné rozměry 1m 
x 2m x 0,5m),  

- nové koště na zametání kurtu 
 
Kartáč na antuku včetně rukojeti, rozměr 140x5,5 cm – cena cca 990 Kč  
 

2) Ve velké tělocvičně ZŠ Tyršova: 
2 a) - kovové kůly na natáhnutí sítě  
Vypínací mechanizmus sítě je již ve velmi špatném stavu. Jeho výměna a demontáž je složitá, 
protože kůl byl vyroben svépomocí a při výměně by musel být rozebrán a opět svařen 
dohromady, proto doporučujeme pořídit nové zařízení. 

 
Ocelová konstrukce s žebříkem a možnosti výškového nastavení stoličky – cca 5590 Kč  
 
Souprava sloupků o průměru 60 mm, napínací mechanizmus - 3x háček, 1x kolečko, 2x víčka – 4990 
Kč 
 

2 b) dřevěné obložení stěn  
Mnohde poškozené tolik, že z něj trčí třísky a odpadávají laťky nad dveřmi do vedlejší 
tělocvičny. 
Doporučujeme zvážit výměnu. 
 
2 c) dveře spojující obě tělocvičny 
Dveře byly dlouho děravé, rozbité. Výměna nutná. (pozn. ověřovatele zápisu: Škola již 
výměnu provedla.) 
 
2 d) bezpečnostní systém zavírání dveří – viz ústní informace 
 

3) Šatny a sprchy ZŠ Tyršova: 
Sprchy jsou ve velmi špatném stavu – opravu ZŠ již delší dobu plánuje. (pozn. ověřovatele 
zápisu: Škola již činí potřebné kroky k vyhlášení výběrového řízení.) 

 

 
4) Další drobné závady: chybí bezpečná schránka na klíče od tělocvičny, v šatnách chybí 

odpadkové koše, na toaletách větší zásobníky na toaletní papír.   
 
Přijaté usnesení: 4/2014 - VS doporučuje provedení opatření v tělovýchovných zařízeních ZŠ 

Tyršova dle zápisu. 
Hlasováno: pro 9 
 
 
Přijaté usnesení: 5/2014 - VS doporučuje, aby branky na házenou, které byly nakoupeny místo 

branek na miniházenou a jsou umístěny po stranách hřiště Jungmannova, 
byly po stavbě hřišť Podlesí a Díly přemístěny na tato na nová hřiště. Na 
hřišti ZŠ Jungmannova budou používány speciální branky na miniházenou, 
které jsou dnes uloženy na škole.   

Hlasováno: pro 9 
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Wellness Kuřim – plavecký bazén 
 
V areálu probíhá několik reklamačních řízení. Upozornění na závady odrazových bloků u plaveckého 
bazénu dodavatelem zatím nevedlo k řešení.  
 
Přijaté usnesení:  6/2014 - VS žádá starostu města, aby bezodkladně zahájil jednání 

s dodavatelem stavby, firmou IMOS, ve věci uznání reklamace a urychlené 
opravy stavu startovních bloků. 

Hlasováno: pro 8, zdržel 1 
 
 
Dlouhodobě se diskutuje o možnosti využívat vodu pro bazénový provoz WK ze studny ve sportovním 
areálu a o vypouštění vody přímo do Kuřimky. Podařilo se postupně pokročit v několika věcech 
(využitelný vodní zdroj, stanovisko Povodí Moravy, trasa pro vypouštění vody apod.). Dosud se ale 
nepodařilo věc dovést do fáze projekční přípravy. Přitom se jedná o zásadní opatření, které městu, 
resp. jeho obchodní organizaci (WK), může ročně ušetřit cca 1,5 mil. Kč na vodném a stočném ročně.      
 
Přijaté usnesení:  7/2014 - VS žádá OI MěÚ o zprávu o přípravě úsporných opatření v provozu 

Wellness Kuřim, tj. zejména jak se postupuje ve věci přípravy úpravny vody 
ze studny pro využití ve WK a jak ve věci přípravy vypouštění vody do 
Kuřimky (příp. zřízení čistírny vody).  

Hlasováno: pro 9 
 

 
5. Konkretizace plánu rekonstrukce objektu stadionu  
 
Přijaté usnesení: 8/2014 - VS doporučuje v rámci investičních akcí stadionu provést následující 

opatření:  
1) - zmenšení okenních otvorů v chodbě a výměna oken  
2) - rekonstrukce vnitřního WC 
3) - rekonstrukce doskočiště a rozběhové dráhy  
4)- revitalizace vnitřního vybavení šaten včetně výměny prahů apod. 

Hlasováno: pro 8 zdržel 1 
 
 
Z jednání ve 20:15 hod odešel Ing. L. Stříž a J. Mikel, přítomno 6 členů výboru sportovního 
 
 
 
 
O příštím jednání VS budou členové VS informováni emailem.  
 
 
Předseda VS ukončil jednání sportovního výboru v 20:32 hod. 
 
 
 
 
 
PaedDr. David Holman 
předseda Výboru sportovního ZM Kuřim 
 
 
V Kuřimi 26.02.2014 
Zapsala: Hana Koláčková 
 
 


