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Z Á P I S č. 01/2022 

z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města 
Kuřimi, ze dne 16.02.2022  

 

 

Přítomni:  

předseda: Ing. Jan Vlček MSc.  

členové: Ing. Rostislav Hanák, Ing. Milan Vlk, Aleš Sikora, Petr Macek,  

omluveni:, Ing. Petr Fučík, Levon Hovhannisjan, Jiří Voneš, Vladislav Prosecký 

nepřítomen: Jiří Mikel, Ing. Lubomír Stříž 

tajemnice: ing. Pavla Halouzková 

hosté: Ing. Petr Ondrášek 

 

Místopředseda sportovního výboru (dále jen SV) zahájil jednání v 17:46 hod., přítomno je 

5 členů výboru, výbor není usnášení schopný.  

 

V úvodu jednání předseda představil body programu jednání sportovního výboru. 
Pro jednání byl schválen následující program. 

 
 
 

Program: 

1. Příprava na vyhlášení ankety Sportovec roku 2020 – 2022 

2. Plán rozvoje sportu ve městě Kuřimi 

3. Různé 

 
 
 
Bod 1. 
Příprava na vyhlášení ankety Sportovec roku 2020 – 2022. 

Předseda sportovního výboru představil dva návrhy, jak by se dala akce pojmout. První 

návrh byl uspořádat akci Sportovce roku jako samostatnou akci. Druhým návrhem bylo akci 

spojit s městskou akcí, jako jsou například Medové dny. Dal prostor SV, aby se k návrhům 

vyjádřil. 

A. Sikora – Podpořil návrh přidat to k jiné společenské události. Je u toho předpoklad, že 

bude více účastníků.  

J. Vlček – dává za úkol zjistit termíny nominací, vyhlašování oceněných v anketě KuKuč a 

případně akce spojit.  

R. Hanák – podotknul. Je potřeba brát v potaz, že se potká široká sportovní společnost, 

tudíž by bylo dobré akci Sportovce roku tomu přizpůsobit.  

P. Ondrášek – popsal sportovnímu výboru poslední zkušenosti z vyhlašování ankety, která 

proběhla v rámci akce Medový den. 
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M. Vlk – navrhuje zkusit se zeptat pana Krkošky, který na posledním jednání SV navrhnul 

uspořádat sportovní den se všemi sportovními kluby v městě Kuřimi, zda se tahle akce 

uskuteční. Pokud ano, byla by to další varianta, kde anketu Sportovce roku vyhlásit.  

J. Vlček – dalším úkolem, bude tedy zjistit, zda bude akce v letošním roce probíhat a 

zkontaktovat se s panem Krkoškou. Dále se pokusí zkontaktovat s paní Rovnou a zjistit 

plánované akce do června 2022, kdy by bylo dobré anketu vyhlásit. 

 

Členové sportovního výboru se shodli, akci samostatně nepořádat a připojit ji k jiné městské 

akci. Dále se shodli, nechat vyrobit medaile, které byly předávány v posledním ročníků 

ankety. Předseda výboru rozdal úkoly, kde si bere na starost propagaci akce, výrobu medailí 

a společně s P. Ondráškem vymyslí scénář k vyhlašování.  

J. Vlček – navrhuje ponechat natáčení akce a nechat udělat video záznam. 

 

 

 

Bod 2. 
Plán rozvoje sportu ve městě Kuřimi. 

Slovo dostal P. Ondrášek, který představil aktualizaci plánu rozvoje sportu, konkrétně 

investice do sportovišť ve městě Kuřim.  

Atletický stadion je prioritou, je ve fázi, kdy byla již znovu podána na podzim žádost o dotaci 

na Národní sportovní agenturu (předchozí dotační výzvu agentura zrušila). Jsme před 

vyhodnocením výběrového řízení na zhotovitele. Byly podány 4 nabídky. Jeden účastník 

výběrového řízení je firma VYSSPA, která se chová jako záškodník bez jakékoli reálné 

snahy o získání veřejné zakázky. V průběhu řízení nepodala žádné dotazy, ale podala 

námitky doručené opět jen několik minut před koncem lhůty pro podání nabídek. Výběrového 

řízení se účastní vyloženě proto, aby ho mohli zmařit. Sami žádnou regulérní nabídku 

nepodali. Jejich obstrukční taktika zjevně bude pokračovat stejně jako v předchozích dvou 

letech. Zákon je proti těmto zlým a nekalým praktikám bezzubý. Námitky jsou zcela 

nesmyslné, budeme ještě s právníky podrobněji procházet, po prvotním pročtení lze dovodit 

pouze nepodložené spekulace a snahu o další zmaření zakázky. Podle jeho názoru jde o 

konkurenční boj, který v důsledku ale působí vyčíslitelné škody obcím. Jsme v kontaktu 

s dalšími obcemi a Svazem měst a obcí, jak proti podobným záškodníkům postupovat 

společně. 

 

Školní hřiště projdou letos také opravami.  

- ZŠ Komenského – proběhnou drobné opravy asfaltové plochy a obnova značení herní 

plochy. Probíhá domluva na nové doskočiště. 

- ZŠ  Tyršova – proběhnou drobné opravy a oprava nové běžecké dráhy, která je zničena 

růstem blízko zasazených stromů. 

- ZŠ Jungmannova – vznik skateparku na pozemcích základní školy je naprojektován, prošlo 

projednáváním s uživateli a se sousedy, bude řešeno až po vyřešení stížností na hluk a 

nepořádek. Letos budou instalovány nové brány a opraveno oplocení, aby bylo možné režim 

na hřišti regulovat v souladu s provozním řádem. 

Dále p. Ondrášek představil možnosti rozvíjení ploch mezi sportovníma halama a představil 

SV projekty hřiště s umělým trávníkem, které by mělo vzniknout na volném prostranství za 

atletickým stadionem. Náklady dvou variant se liší v otázce stavby s podzemními garážemi, 
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nebo ve variantě bez garáží. Další projekt je příprava rozšíření šaten sportovní haly, ale až 

po dokončení vybudování odvodnění atletického stadionu, dříve k tomu nelze přistoupit. 

Další investiční akce jsou spojeny s rozvojem Wellness a plaveckého areálu. Připravována je 

studie, jak rozšířit plavecký areál o zastřešení 50m bazénu. Inspirací byla návštěva v Kadani. 

Po sportovní stránce by to bylo ideální, ale problémem je energetická udržitelnost. Reálná 

bude přístavba saunového světa, který bude napojen krčkem mokrého baru na Wellness 

Kuřim, bude probíhat rekonstrukce vzduchotechniky a současně výstavby nového mokrého 

baru. 

J. Vlček – do prázdnin by bylo potřeba schválit dotace v ZM a ve sportovní výbor by měl dát 

finální připomínky k rozvoji sportovišť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopředseda SV ukončil jednání v 19:30 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jan Vlček, MSc. 

předseda Sportovního výboru ZM Kuřim 

 

 

 

 

 

V Kuřimi 16.02.2022 

zapsala: Ing. Pavla Halouzková 

 


