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Z Á P I S č. 02/2020 

z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřimi, 
ze dne 30.03.2022  

 

Přítomni:  

předseda:  Ing. Jan Vlček MSc., 

členové: Ing. Petr Fučík, Levon Hovhannisjan, Petr Macek, Jiří Mikel, Ing. Milan Vlk, 

Vladislav Prosecký, Aleš Sikora, Jiří Voneš 

omluveni:   Ing. Rostislav Hanák, Ing. Lubomír Stříž 

nepřítomen: 

tajemnice:  Ing. Pavla Halouzková  

hosté:   Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta 

 

Předseda sportovního výboru (dále jen SV) zahájil jednání v 17:40 hod., přítomno je 9 členů 

výboru, výbor je usnášeníschopný.  

 

Pro jednání byl schválen následující program. 

 

Program: 

1. Vyhodnocení návrhu nominovaných na Sportovce města Kuřimi 2020-2021 

2. Organizace ankety – Sportovec města Kuřimi 2020-2021 

3. Různé 

 
Bod 1. 

Vyhodnocení návrhu nominovaných na Sportovce města Kuřimi 2020-2021 

Členové SV se seznámili s návrhy nominací na Sportovce města Kuřimi za rok 2020-2021. 

Tradiční anketa města Kuřimi se vztahuje k činnosti za kalendářní roky 2020-2021. Kritéria a 

složení kategorií jsou stejná jako v předchozích letech. Výbor bude postupovat podle dokumentu  

„Pravidla ankety Sportovec města Kuřimi“ – dokument je veřejně dostupný na webu města. Jsou 

zde také zveřejněné výsledky ankety z minulých let. 

 

Členové se seznámili s návrhy veřejnosti a přijal navržené nominace, ve kterých je zastoupeno 9 

sportů. Navrhovatelé celkem nominovali 18 sportovců a 4 týmy – dle přílohy.  

 

Návrhy byly podány v šesti základních kategoriích: 

A Sportovní tým města Kuřimi 

B Sportovec města Kuřimi (muži a ženy) 

C Nejlepší junior města Kuřimi (dorostenci, dorostenky, junioři a juniorky) 

D Mimořádné ocenění 

E Sportovní talent města Kuřimi (dívky a chlapci) 

F Nejlepší trenér města Kuřimi 

 

Předseda SV navrhuje stejný postup, jako v předchozích letech. To znamená ve všech 

kategoriích vybrat z nominovaných tři nejlepší z dané kategorie a z nich pak určit vítěze. 

Hlasováno: pro 9 
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Dále předseda SV seznámil členy výboru s nominacemi v dalších kategoriích, představil 

nominované, dle přílohy. Tyto nominace byly diskutovány a proběhlo průběžné hlasování. 

Návrhy byly podány v šesti základních kategoriích 

A Sportovní tým města Kuřimi      Hlasováno: pro 7 

B Sportovec města Kuřimi (muži a ženy)    Hlasováno: pro 7 

C Nejlepší junior města Kuřimi (dorostenci/ky, junioři/ky)  Hlasováno: pro 7 

D Mimořádné ocenění       Hlasováno: pro 9 

E Sportovní talent města Kuřimi (dívky a chlapci)   Hlasováno: pro 9 

F Nejlepší trenér města Kuřimi      Hlasováno: pro 9 

 

Předseda sportovního výboru navrhnul hlasovat o výsledné tabulce, jako o celku: 

Hlasováno: pro 9 

Sportovní výbor souhlasil s návrhem předsedy, vyhlásit u každého přihlášeného sportu jednoho 

zástupce v kategorii „Sportovní talent města Kuřimi“. 

Hlasováno: pro 9 

 
 

Bod 2. 
Organizace ankety – Sportovec města Kuřimi 2020-2021 

 

Předběžný termín slavnostního vyhlášení je určen na 11.06.2022 v odpoledních hodinách, 

v rámci sportovního dětského dne házené, který se bude konat před sportovní halou 

v dopoledních hodinách.  

 

Výbor hlasoval o členech pracovní skupiny, která se skládá ze členů sportovního výboru J. Vlčka, 

P. Macka, J. Mikela a hosta výboru P. Ondráška. 

          Hlasováno: pro 9 

 

Předseda výboru navrhnul jako ocenění pro vítěze gravírované medaile a dárkové poukázky, o 

případných cenách se bude jednat. Poprosil členy výboru o spolupráci na organizaci ankety. 

 
 
Místopředseda SV ukončil jednání v 18:55 hod 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jan Vlček MSc. 

předseda Sportovního výboru ZM Kuřim 

 

 

 

v Kuřimi 30.03. 2022 

zapsala: Ing. Pavla Halouzková 


