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Z Á P I S č. 03/2022 

z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřimi, 
ze dne 29.06.2022 

Přítomni: 
 
předseda: Ing. Jan Vlček, MSc. 
členové: Ing. Petr Fučík, Ing. Rostislav Hanák Aleš Sikora, Jiří Voneš, Jiří Mikel, Vladislav Prosecký, 

Ing. Milan Vlk, Ing. Lubomír Stříž 
 
omluveni: Ing. Petr Macek, Levon Hovhannisjan,  
 
tajemnice: Ing. Pavla Halouzková 
 
Předseda sportovního výboru (dále jen SV) zahájil jednání v 17:40 hod., přítomno je 9 členů výboru, 
výbor je usnášeníschopný. 
 
 
Předseda sportovního výboru představil program jednání sportovního výboru a na úvod členům navrhl 
v bodě různé probrat možné navýšení částek určené k čerpání z programu.  
 
 
Program: 

 

1. Hodnocení vyúčtování dotací 

a. Zpráva o vyúčtování od interní auditorky 

2. Odsouhlasení znění dotačních programů 

3. Odsouhlasení online formulářů k podání žádostí o sportovní dotace 

4. Různé 

 
 

BOD 1. Hodnocení vyúčtování dotací 

A. Zpráva o vyúčtování od interní auditorky 

 

Předseda sportovního výboru představil členům sportovního výboru zprávu z vyúčtovaní dotačních 

programů z roku 2021. Chtěl by se pozastavit nad čl. č. 4, kde jsou navržené úpravy k dotačním titulům. 

Dále členům navrhnul hlasovat o dotačních programech dohromady se změnou, která se týká 

zapracování úprav z čl. č. 4 ve vyúčtovací zprávě.  

 

Proběhla diskuse, jejímž výsledkem je nechat vše podle stávajících podmínek a opravit formuláře pouze 

ve třech bodech. 

 

Stříž – chce vidět výpis individuálních dotací, které město poskytlo za rok 2021. Důvodem je větší 

transparentnost.  

Vlk – bylo by dobré mít všechny individuální dotace na jednom konkrétním místě, ke kterému bude mít 

veřejnost přístup.  

Hanák – žádá o prověření zda, v čl. 4 a odd. 4 není uvedeno, kdo bude uveřejňovat. 

Vlček – prověří a případně to doplní.  

Vlček – do budoucna by chtěl vymyslet, spravedlivější dělení např. podle členské základny.  

Stříž – tahle varianta mu nepřipadá optimální.  

Vlček – v minulých letech na toto téma proběhla dlouhá debata.  

 
Přijaté usnesení: SV bere na vědomí Zprávu pro sportovní výbor o poskytnutých dotací z rozpočtu 

města Kuřimi v roce 2021 a zjištěných závadách ve vyúčtování. 
HLASOVÁNO: pro 9 (všichni přítomní) - SCHVÁLENO 
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BOD 2. Odsouhlasení znění dotačních programů 
 
Přijaté usnesení: SV doporučuje ZM Kuřimi schválit znění předložených dotačních programů 

s navrhovanými změnami, dle přílohy zprávy od interní auditorky podle odd. 4. 
HLASOVÁNO: pro 9 (všichni přítomní) – SCHVÁLENO 
 
 

BOD 3. Odsouhlasení online formulářů k podání žádostí o sportovní dotace 

Vlček – jednou ze změn bude pouze u dotačního programu ,,Využívání městských sportovišť v městě 

Kuřimi na rok 2023“ a to doložit doklad o tom, kdo opravdu kluby navštěvuje. 

 

Přijaté usnesení: SV doporučuje ZM Kuřimi schválit online formuláře k podání žádosti o sportovní 
dotace, se změnou dle zápisu.  

HLASOVÁNO: pro 9 (všichni přítomní) – SCHVÁLENO 
 
 

BOD 4. Různé 
 

Předseda sportovního výboru chce schválit usnesení, které bude doporučovat ZM zvýšit celkovou částku 
na dotační program „Využívání městských sportovišť na rok 2023 ve městě Kuřimi“ vzhledem k inflaci. 
Sportoviště na ZŠ v Kuřimi od září 2022 bude zvyšovat částky za pronájem tělocvičen o 100%. Díky 
těmto skutečnostem je potřeba dohodnout návrhy týkající se zvýšení částky na čerpání z konkrétních 
dotačních programů. 
Vlček – jsou 4 dotační programy, vzhledem k růstu cen a růstu plateb za energie by navýšil celkovou 
částku, která se rozdělí mezi žadatele procentuálně s tím, že program trenéři zůstane bez změn.  
Voneš – nájmy sportovišť díky zvýšeným zálohám na energie se budou výrazně zvyšovat, minimálně by 
celkovou částku navýšil o 25%. 
Vlček – není možné pokrýt celý inflační nárůst. Částky by navýšil takto: sportovní činnost o 10%, nájmy 
za využívání sportovišť o 20% a energie o 10%, pro trenéry by částku nechal.  
Voneš – ve sportovní činnosti jsou zbytné náklady, proto by více směřoval navýšení do nájmu i za cenu 
nezvyšovat sportovní činnost. 
 
Z jednání sportovního výboru odešel A. Sikora v 18:25 hodin.  
 

Přijaté usnesení: SV doporučuje ZM Kuřimi schválit navýšení částky ve třech dotačních 
programech následovně: Sportovní činnost pro rok 2023 ve městě Kuřimi o 10%, 
Nájmy městských sportovišť ve městě Kuřimi pro rok 2023 o 20% a energie na 
provoz sportovišť pro rok 2023 o 10% a současně doporučuje ZM zvýšit poměrnou 
část maximální výše dotace na jednu žádost.  

HLASOVÁNO: pro 8 (všichni přítomní) – SCHVÁLENO 
 
Vlček – V případě schválení navýšení částek dotačních programů zastupitelstvem města, je potřeba 
zohlednit i navýšení částek maximální částky, které může klub čerpat. 
Voneš – bude jednání SV, které se bude věnovat plánu rozvoje sportu ve městě Kuřimi? 
Vlček – strategický plán města v rozvoji sportu není hotov, po dokončení bude předložen a předběžné 
jednání SV by mohlo být v září.  
Stříž – v době stavby sportovní haly se odhlasovala pracovní skupina, která byla při ruce při výstavbě 
haly. Chtěl by odhlasovat pracovní skupinu na budování cyklostezek, které se v dohledné době budou 
stavět. Bylo by dobré znát názor a pohled nadšených cyklistů, může se jednat i o neformální pracovní 
skupinu.  
Vlček – je nutné to odsouhlasit v ZM. Projedná tenhle návrh a případně vloží do ZM, které se bude konat 
v září. Prosí pro předběžné členy pracovní skupiny, která by dohlížela na vývoj cyklostezek.  
 
 
Předseda SV ukončil jednání v 18:35 hod 
 
 
 
 
Ing. Jan Vlček, MSc. 
předseda Sportovního výboru ZM Kuřim 
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V Kuřimi 29.06.2022 
Zapsala: Ing. Pavla Halouzková  


