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Z Á P I S   č. 03/2015 
z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřimi 

ze dne 11. 06. 2015 
 

Přítomni: 
 
předseda: Ing. Petr Ondrášek 
 
místopředseda: Ing. Lubomír Stříž 
 
členové:  Bc. Jan Vlček, Ing. Rostislav Hanák, Ing. Zdeňka Jeřábková, Jiří Mikel, Jiří Voneš, 

Ing. Milan Vlk, Levon Hovhannisjan, Ing. Vojtěch Kopřiva. 
 
omluven:   Petr Macek 
 
tajemnice: Hana Koláčková 
 
 
Předseda sportovního výboru (dále jen SV) zahájil jednání v 18:05 hod., přítomno 10 členů výboru, 
jednání je usnášeníschopné. 
 
 
Program: 
 

1. Projednávání žádostí o poskytnutí dotace z Programu finanční podpory sportovní činnosti 
města Kuřimi na rok 2015 – 2. VŘ 

2. Různé 
 

 
 

Bod 1.  
Projednávání žádostí o poskytnutí dotace z PFP 
 
Do jednání bylo předloženo 5 žádostí v celkové výši 143.400 Kč. 
 
Přijaté usnesení: Sportovní výbor projedná žádosti v pořadí, v jakém byly doručeny. 
Hlasováno: pro 10 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – jsou nové povinnosti z novelizovaného zákona, například v případě zamítnutí 
projednávané žádosti je třeba písemně formulovat důvody, které musí být jasně formulované. Ze 
zákona je nezbytné u žádosti č. 1 formulovat. Tato žádost nemůže být schválena z důvodu neúplné 
žádosti, především chybí výše požadované částky. 
 
Přijaté usnesení: Žádost pod č. 1 požádal žadatel o poskytnutí dotace ve výši, která nebyla uvedena 

(požadovaná částka) ve smyslu § 10a odst.3 zákona č. 250/2000Sb. Sportovní 
výbor proto doporučuje ZM zamítnutí této žádosti z důvodu nedostatečného 
vyplnění žádosti, zejména požadované částky. 

Hlasováno: pro 9, zdržel se 1 (Jeřábková). 
 
 
 
Přijaté usnesení: Sportovní výbor po posouzení jednotlivých žádostí doporučuje ZM poskytnutí 

dotací z Programu finanční podpory sportovní činnosti města Kuřimi na rok 2015 v 
2. výběrovém řízení ve výši 66.300 Kč, dle přílohy. 

Hlasováno: pro 10 
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Bod 4. 
Různé 
 
Předseda SV seznámil výbor s návrhem termínu příštího jednání koordinovaně s kulturním výborem a 
interním auditem úřadu, současně s dalším harmonogramem, bližší informace bude zaslána emailem.  
 
Ze zákona je třeba mít zveřejněnou výzvu minimálně měsíc před přijímáním žádostí, proto 
harmonogram je pevně nastaven na termíny zasedání ZM a je třeba, aby proběhnul následovně: 
 

1. Schválení nových Programů a vzoru smlouvy pro 
sport a kulturu ve výborech 

Září 2015 

2. Schválení finančních prostředků na dotace na rok 
2016. 
Schválení nových Programů, výzvy k předkládání 
žádostí a vzoru smlouvy Zastupitelstvem města 

13/10/2015 

3. Vyhlášení a zveřejnění nových Programů pro sport 
a kulturu na rok 2016 

14/10/2015 (ze zákona lhůta 1 měsíc 
před přijímáním žádostí) 

4. Přijímání nových žádostí pro sport a kulturu na rok 
2016 

od 15/11/2015  

5. Ukončení příjmu nových žádostí pro sport a 
kulturu na rok 2016 

do 20/11/2015  (zde je třeba upozornit, 
že se jedná pouze o 5 dní, ale musí 
spolkům stačit, ze zákona pro toto 
lhůta není) 

6. Hodnocení přijatých žádostí ve výborech 21/11 – 30/11/2015 (zde na to mají 
výbory pouze 10 dní, protože 
nejpozději 1/12 se musí předkládat 
materiály do ZM) 

7. Rozhodnutí Zastupitelstva o poskytnutí dotací dle 
žádostí a schválení uzavření smluv  

08/12/2015 

8. Uzavření nových smluv pro sport a kulturu na rok 
2016 

leden 2016 

 
 
Předseda SV se zavázal zorganizovat jménem výboru (případně společně s kulturním) nějakou formu 
školení pro spolky a jiné žadatele v termínu přijímání nových žádostí, kde by byli seznámeni 
s novými povinnostmi a novými formuláři, které ze zákona bylo potřeba zavést.  
 
Předseda SV seznámil členy výboru s podobou nových formulářů pro žádosti, který vzniknul pro druhé 
kolo dotací dle návrhu úřadu a měl by sloužit společně také pro kulturní výbor. Členové sportovního 
výboru nemají k nové podobě formulářů žádné výhrady, nadále bude takto používán – viz příloha. 
 
Předseda SV ukončil jednání SV v 18:50 hod. 
 
 
Ing. Petr Ondrášek 
předseda Sportovního výboru ZM Kuřim 
 
 
V Kuřimi 11. 06. 2015 
Zapsala: Hana Koláčková 


