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Z Á P I S   č. 02/2016 
z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřimi 

ze dne 05. 09. 2016 
 

Přítomni: 
 
předseda: Ing. Petr Ondrášek 
místopředseda: Ing. Lubomír Stříž 
členové:  Ing. Rostislav Hanák, Ing. Zdeňka Jeřábková, Ing. Milan Vlk, Jiří Voneš, Jiří Mikel, Levon 

Hovhannisjan, Petr Fučík 
 
omluven:   Bc. Jan Vlček, Petr Macek 
 
tajemnice: Hana Koláčková 
 
hosté: starosta a místostarosta města, Mgr. Karolína Jandová, Mgr. Vlastimil Burkart 
 
Předseda sportovního výboru (dále jen SV) zahájil jednání v 18:00 hod., přítomno 9 členů výboru, 
jednání je usnášeníschopné. 
 
 
Program: 
 

1. Stav připravenosti dotačních programů na podporu sportu na rok 2017 
2. Představení projektu MPSV „Systémový rozvoj a podpor nástrojů sociálně-právní ochrany 

dětí“ 
3. Různé 

 
Odhlasována změna pořadí programu: 
Hlasováno: pro 9 
 
 

Bod 2. 
Představení projektu MPSV „Systémový rozvoj a podpor nástrojů sociálně-
právní ochrany dětí“ 
 
Host SV Mgr. K. Jandová  - představila projekt EU, ve kterém zajišťuje lokální síťování – zastává 
funkci lokálního síťaře - je nezávislým aktérem sítě, vytváří prostor pro spolupráci ostatních aktérů a 
fungování sítě. 
Podporuje rozvoj služeb pro ohrožené rodiny a děti v daném území a mapuje území, služby, zdroje 
v rámci systému péče o ohrožené rodiny a děti. 
Projekt se rozjíždí od července, zatím nejsou zkušenosti, shromažďují se podklady, prioritou je školní 
docházka, doučování dětí a také volnočasové aktivity. 
P. Ondrášek – informuje, že spolupráce SK Kuřim se sociálním odborem již funguje, že odbor umí 
pomoci se zajištěním materiální pomoci na volnočasové aktivity sociálně ohrožených dětí z dávek 
hmotné nouze přes příslušný úřad práce.  
J. Mikel – jak tato děti poznáme? Musí se hledat způsob jak tyto děti vyhledat. 
K. Jandová - žádné univerzální návod není – dle informací se bude dál zjišťovat stav na území ORP, 
smyslem setkání je to, že jsou možnosti jak tyto děti podporovat, finance nepůjdou do rodiny, ale 
přímo na dítěti do jejich aktivit. 
 
 
 

Bod 1.  
Stav připravenosti dotačních programů na podporu sportu na rok 2017 

 
Předseda SV seznámil členy výboru se zprávou o auditu dotací za rok 2015. 
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Přijaté usnesení:  SV bere na vědomí závěry interního auditu a pro předcházení chybám bude 
iniciovat školení pro žadatele k vyplnění žádostí o dotace a vyúčtování 
dotací. 

Hlasováno: pro 9 
 
Předseda SV představil dva dotační programy viz. přílohy:  

1) „Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2017“ 
2) „Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry pro rok 2017“ 

 
 
Přijaté usnesení: Sportovní výbor doporučuje ZM schválení dotačního programu „Podpora 

sportovní činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2017“. 
Hlasováno: pro 9 
 
 
O novém typu dotačního programu pro trenéry byla zavedena širší diskuse. 
 
L. Stříž – navrhuje podpořit základní trenéry a vedoucí nejen výkonnostní, ale stanovit finanční strop a 
doplnit tyto náklady do uznatelných výdajů v tiskopisu žádosti o dotace. 
 
 
Přijaté usnesení:  SV doporučuje ZM doplnit do „Žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Kuřimi“ jako účelově uznatelné výdaje náklad na licence a 
zdravotnická školení trenérů a vedoucích oddílů či souborů dětí a mládeže 
do maximální výše 3.000 Kč na jednoho trenéra či vedoucího mládeže“.  

Hlasování: pro 9  
 
 
 
Přijaté usnesení: Sportovní výbor doporučuje ZM schválení dotačního programu „„Podpora 

tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry pro rok 2017“ 
 Hlasováno: pro 9 

 
 

Bod 3. 
Různé 
 
J. Voneš – navrhuje pro příští rok zpřehlednit stávající dotační program na sporty rozdělením celoroční 
činnost, jednorázové akce a zvlášť pronájmy.  
P. Ondrášek – vnímá, že je takový převažující názor, ale v letošním roce ověříme stávající praxi 
zavedenou vloni a do příštího roku můžeme projednat změny.  
 
Místostarosta D. Holman – seznámil se stavem výstavby sportovní areálu, se spoluprací se 
soukromými investory a potřebou investic na Wellness Kuřim, rekonstrukcí stadionu a školních hřišť, 
zlepšení parkování u stadionu. 
 
Starosta Drago Sukalovský – seznámil členy se záměry výstavby cyklostezek, nejdříve se blížíme 
stavebnímu povolení u cyklotrasy na Lipůvku, kde by 85 % z investice mohla být dotace na rozvoj 
brněnské aglomerace, do Knínic nejdříve za dva roky.     
 
 
Termín příštího jednání sportovního výboru pondělí 14. 11. 2016 v 18 hod.  
 
Předseda SV ukončil jednání SV v 19:35 hod. 
 
 
 
Ing. Petr Ondrášek 
předseda Sportovního výboru ZM Kuřim 
 
V Kuřimi 05.09.2016 
Zapsala: Hana Koláčková 


