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Z Á P I S   č. 04/2015 
z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřimi 

ze dne 29. 09. 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,  
 
omluven:   Petr Macek, Ing. Vojtěch Kopřiva. 
 
tajemnice: Hana Koláčková 
 
Hosté: PaedDr. David Holman - místostarosta, Ing. Silvie Ondrášková - interní auditorka, Mgr. 
Ladislav Ambrož – předseda Výboru pro kulturu. 
 
Předseda sportovního výboru (dále jen SV) zahájil jednání v 18:05 hod., přítomno 9 členů výboru, 
jednání je usnášeníschopné. 
 
 
Program: 
 

1. Podpora sportovní činnosti města Kuřimi – dotační program na rok 2016 
2. Různé 

 
 

Bod 1.  
Podpora sportovní činnosti města Kuřimi – dotační program na rok 
2016 
 
Vysvětlení legislativních nároků k novým žádostem o poskytnutí dotace dle novely zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů přednesla Ing. Silvie Ondrášková. 
 
Předseda vysvětlil členům výboru očekávané dopady na praxi, nutnost úprav programu a úpravu 
žádosti. Ze zákona musí být popsáno, co je účelem a důvodem podpory.  
 
Předseda vysvětlil také požadavek na schválení znění nové „Veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Kuřimi“.  
 
Součástí programu je ze zákona také výčet hodnotících kritérií. Výbor se shodnul na výčtu kritérií, 
které byly dosud používány, a jejich znění, aby bylo možné žádosti jasně bodově ohodnotit. 
 
Výbor projednal navrhované znění dokumentu „Dotační program Podpora sportovní činnosti ve městě 
Kuřimi pro rok 2016“. Členové se shodli na úpravě jednotlivých bodů.  
 
Dle připomínek doplněn a přiložen jako příloha zápisu. 
 
Přijaté usnesení: SV doporučuje ZM schválit dotační program „Podpora sportovní činnosti ve 
městě Kuřimi pro rok 2016“, schválit znění nové „Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Kuřimi“ a schválit znění nové „Veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi“ 
dle příloh. 
 
Hlasováno: pro 9 
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Bod 2. 
Různé 
 
Místostarosta PaedDr. D. Holman přednesl členům sportovního výboru materiál o dopravní 
komunikaci ke sportovnímu areálu a sportovní hale. Nabízí se různá řešení dopravní obslužnost 
území ve vazbě na průmyslovou zónu, případně otevření „areálu TOS“, diskutovány očekávané 
dopady, které se případně dotknou obslužnosti sportovního a plaveckého areálu.  
 
 
Předseda SV ukončil jednání SV v 19:45 hod. 
 
 
 
Ing. Petr Ondrášek 
předseda Sportovního výboru ZM Kuřim 
 
 
V Kuřimi 29. 09. 2015 
Zapsala: Hana Koláčková 


