
Z Á P I S   č. 03/2016 
z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřimi, 

ze dne 21. 11. 2016 
 

Přítomni: 
 
předseda: Ing. Petr Ondrášek 
místopředseda: Ing. Lubomír Stříž 
členové:  Ing. Rostislav Hanák, Ing. Zdeňka Jeřábková, Jiří Mikel, Petr Macek, Levon Hovhannisjan, 

Petr Fučík, Jiří Voneš, Bc. Jan Vlček, Ing. Milan Vlk 
 
omluven:   Petr Macek 
 
tajemník: Mgr. Martin Šafář 
 
hosté: Mgr. Dagmar Montagová, administrátorka dotace Podporu tělovýchovy dětí a mládeže; Petr 

Novotný, AK Kuřim; PaedDr. David Holman, místostarosta města Kuřim 
 
Předseda Sportovního výboru ZM (dále jen SV) zahájil jednání v 18:00 hod., přítomno 10 členů 
výboru, výbor je usnášeníschopný. 
 
Program: 
 

1. Projednání žádostí o dotace z programů: Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi a 
Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry na rok 2017; 

2. Různé 

 
Program jednání byl schválen s tím, že v rámci Bodu 1 budou nejprve projednány žádosti o dotace 
z programu: Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry na rok 2017. 
Hlasováno: pro 10  - SCHVÁLENO. 
 
 
Bod 1. 
Projednání žádostí o dotace z programů: Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi a Podpora 
tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry na rok 2017; 
 
A) Projednání dotací z programu Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry na 
rok 2017 
 
Předseda SV Ing. Ondrášek informoval, že ke dni 31. 10. 2016 bylo podáno 5 žádostí o poskytnutí 
podpory na tělovýchovu dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry pro rok 2017 v celkové výši 297 425,- 
Kč. Všechny podané žádosti splnily formální náležitosti. Rozpočet je 300 000,- Kč, tedy vyšší než 
požadováno. 
 
S ohledem na skutečnost, že součet toho, co žadatelé požadují je nižší (297.425,- Kč) než je 
rozpočtem stanovený limit pro tento program (300.000,- Kč), není třeba krátit žádosti, pokud výpočet 
žádané částky splňuje podmínky dle programu. Z toho důvodu nutno krátit návrh u žadatele FC 
Kuřim, z.s., který požaduje dotaci ve výši 152.500,- Kč, přičemž maximální výše podpory pro jednoho 
žadatele z tohoto programu činí 120.000,- Kč (40 % z 300.000,- Kč).  
 



U žádosti Florbal Kuřim byla navržena dotace 16.200,- Kč, protože max. výše podpory na 1 trenéra 
byla stanovena na 1.500,- Kč měsíčně. Na žádost Bc. Vlčka, který konstatoval, že výše podpory by 
měla být 18.000,- Kč (12 x 1.500), provedl předseda SV výpočet, kdy za měsíce leden – květen a září – 
prosinec činí podpora 13.500,- Kč (9 x 1.500) a za měsíce červen – srpen čin podpora dle žádosti 
2.700,- Kč (13.500 + 2700 = 16.200). 
 
Dále konstatoval předseda SV, že žádost Atletického klubu Kuřim, z.s. neobsahuje platné licence 
trenérů, ale jen čestná prohlášení, že tyto licence budou doloženy. Trenéři prošli školením a potvrzení 
o platné licenci budou zaslány v listopadu, nejpozději v prosinci 2016. Z uvedeného důvodu by měla 
být uvedená žádost schválena s podmínkou, že před jednáním ZM budou předloženy platné licence 
trenérů tohoto spolku, jinak by dotace neměla být poskytnuta. 
  
Závěrem byla schválena vypracovaná tabulka s jednotlivými výšemi navržených dotací (viz. příloha č. 
1 - tabulka s dotacemi na trenéry), kdy celková výše dotací ke schválení ZM činí 260.200,- Kč.  
 
Návrh usnesení: SV doporučuje ZM poskytnutí dotací z Programu finanční podpory tělovýchovy 
dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry na rok 2017 v celkové výši 260.200 Kč dle přílohy. 
 
Hlasováno: pro 10 – SCHVÁLENO. 
 
Po projednání tohoto bodu opustila paní Mgr. Montagová jednání SV, cca v 18:15 hodin. 
 
B) Projednání dotací z programu Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2017 
 
Předseda SV informoval, že ke dni 31. 10. 2016 bylo podáno 38 žádostí o poskytnutí podpory na 
sportovní činnost pro rok 2017 v celkové výši 2.694.679,- Kč.  
 
Podané žádosti v řadě případů nesplnily formální náležitosti, proto byli postupně administrátorem 
dotace žadatelé vyzváni k jejich doplňování. Rozpočet je 2. 000.000,- Kč, což znamená, že celkovou 
výši žádostí bude třeba krátit nejméně o 35 %. 
 
S ohledem na skutečnost, že v programu není výslovně uvedeno, že náklady na propagaci patří do 
uznatelných výdajů v rámci tohoto programu, se SV v diskusi dohodnul, že za uznatelné výdaje bude 
považovat i náklady za propagaci, protože nejsou uvedeny ve výčtu nákladů, které jsou neuznatelné. 
Náklady na propagaci v minulosti mezi uznatelné náklady patřily. 
 
Dále představil předseda SV tabulku s žádostmi o dotace. K došlým žádostem sdělil předseda, že 
několik žadatelů od minulého roku ubylo (HARD BIKERS Kuřim, Andrea Bartončíková, JUDO SK 
Královo Pole, z.s., Miroslav Machala, Radovan Šmíd, SK TORI Judo Brno, ŠKOLA TAEKWON-DO SAM-
IL, občanské sdružení, Wushu Kuřim, z.s.) a někteří noví přibyli.  
 
Na dotaz pana Ing. Hanáka, zda byly SV postoupeny nějaké žádosti z kulturního výboru, sdělil 
tajemník SV, že nikoli (dotace na kulturu byly projednány o týden dříve). 
 
Při projednávání jednotlivých žádostí o dotace byly žádosti seřazeny podle hodnotících kritérií dle 
programu, s nimiž se výbor postupně a jednotlivě seznámil. 
 
Připomínky v diskusi byly vedeny k jednotlivým žádostem. K žádosti č. 1 (MP Racing team, z.s.) sdělil 
předseda SV, že při posuzování této žádostí v minulosti bral výbor ohled zejména na počet dětí, které 
se účastní podporovaného projektu. Zde se jedná pouze o 1 dítě, ale bylo navrženo navýšení 
příspěvku na 3.000,- Kč oproti loňsku z důvodu, že nově je žadatelem spolek, který povede účetnictví, 
na rozdíl od stavu, kdy žadatelem byla fyzická osoba. 



 
K žádosti č. 2 (nový žadatel Pavel Jahoda) navrhl předseda SV, aby byla dotace účelově poskytnuta na 
pronájmy a ceny.  
 
K žádosti č. 3 (Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace – dále jen DDM) vyjádřil pan Voneš 
pochybnost, že není jisté, zda část dotace není duplicitní s žádostí č. 10, kde je mezi kroužky uveden i 
volejbal, který je součástí jiné žádosti DDM. Pan Ing. Hanák zmínil, že ceny pronájmů v příloze žádosti 
č. 3 neodpovídají skutečnosti. Předseda SV na to sdělil, že DDM poctivě vrací dotace, které mu byly 
poskytnuty navíc, popř. podle prostředků může otevírat i kroužky nové, u DDM se jedná o 
pravidelnou činnost s velkým množstvím dětí z Kuřimi, což by se mělo podporovat. Na dotaz členů 
výboru, zda není DDM příspěvkovou organizací města Kuřim, sdělil tajemník SV, že DDM je 
příspěvkovou organizací kraje, tudíž je oprávněným žadatelem. 
 
K žádostem, které byly předloženy opakovaně i v minulosti (např. Orel jednota Kuřim, Šachový oddíl 
Kuřim, z.s. Sportovní klub Kuřim, z.s.) bylo předsedou SV sděleno, že jsou navrženy obdobné dotace 
jako minulý rok, aby se k nim členové výboru vyjádřili. 
 
K žádosti č. 12 (Tělocvičná jednota Sokol Kuřim – dále jen Sokol) byla předsedou SV navržena ke 
schválení dotace 6.000,- Kč, protože dle rozpočtu v žádosti byl menší rozdíl mezi příjmy a výdaji než 
6.000,- Kč (požadováno 21.784,- Kč). K této žádosti sdělila paní Ing. Jeřábková, že Sokol nemá 
momentálně mnoho finančních prostředků, a proto si nemůže dovolit nakoupit sám potřebné 
sportovní vybavení pro skupinu rodičů a dětí, a proto podali žádost o dotaci. U příjmů a výdajů nejsou 
uvedeny náklady na provoz tělocvičny (topení atp.), děti platí pouze 100,- Kč na rok. Pan Voneš se 
ptal na transparentnost hospodaření Sokola, neboť z žádostí nejsou zřejmé všechny příjmy a výdaje. 
Na to sdělila paní Ing. Jeřábková, že k žádostem o dotace poskytl Sokol i přehled hospodaření 
z loňského roku, načež tajemník SV poskytl členům výboru k nahlédnutí doložený Výkaz zisku a ztráty 
Sokola k 31. 12. 2015. Po posouzení zbylých žádostí navrhl pan Ing. Stříž, aby byla Sokolu poskytnuta 
dotace na nákup sportovního vybavení ve výši 15.000,- Kč, s čímž všichni ostatní členové výboru 
souhlasili. 
 
K žádosti č. 14 (Aleš Kadlec) zdůraznil předseda SV, že se jedná o akci, která není pro děti, ale jde o 
stejnou akci, kterou vloni na výboru prezentoval osobně pan Kadlec. 
 
K žádosti č. 16 (Lukáš Slezák) navrhl předseda SV dotaci 5.000,- Kč. Pan Bc. Vlček navrhl dotaci snížit, 
protože se jedná pouze o fyzickou osobu, která nevede účetnictví, nikoli o spolek, loni byla 
uvedenému sportu dána větší podpora, zejména na míč pro kin ball, protože se jednalo o nový sport. 
 
K žádosti č. 17, ve které žádal Sokol podporu pro oddíl stolního tenisu, sdělil předseda SV, že tato 
obsahuje nepravdivé údaje, např. je v ní uvedeno, že v Kuřimi momentálně chybí nabídka stolního 
tenisu pro děti. Jelikož Sokol uvádí ve své žádosti, že plánuje podporu směřovat na dětský oddíl a 
zatím žádné děti nemá, navrhuje symbolickou podporu ve výši 1.000,- Kč (požadováno 24.620,- Kč). 
Ke stolnímu tenisu dále sdělil pan Ing. Fučík, že v oddílu stolního tenisu Sportovního klubu Kuřim, z.s. 
(dále jen SK Kuřim), jehož je předsedou, měli vloni 18 dětí, aktuálně mají 14 dětí a plánují nábory. 
Ing. Stříž zdůraznil, že by doporučil stolním tenistům, aby spojili síly a neštěpili mládežnickou 
základnu do dvou spolků. Proto doporučuje, aby výbor i do budoucna primárně podporoval stávající 
oddíl stolního tenisu, kde výchova dětí funguje. 
 
K žádosti č. 18 (Florbal Kuřim) sdělil předseda SV, že výše dotace 90.000,- Kč byla stanovena obdobně 
jako vloni, poukázal dotazem na nižší počet dětí (44), než bylo na žádosti uvedeno vloni.  
 
K žádosti č. 21 (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kuřim) sdělil předseda SV, že nižší výše dotace 
pro akci O Vánocích kapra SDH Kuřim je opět dána tím, že se jedná o akci určenou především pro 



dospělé, naopak ostatní aktivity jsou přesně v souladu s primárním účelem programu a jsou 
podpořeny ve stejné výši jako vloni. 
 
K žádosti č. 22 a 23 (Tělovýchovná jednota Slovan Kuřim–Podlesí) navrhoval předseda SV původně 
7.000,- Kč pro celoroční činnost (žádost č. 22) a 30.000,- Kč na jednorázové akce (žádost č. 23), což 
v souhrnu činí 37.000,- Kč, což je nárůst proti minulému roku, kdy Slovan získal dotaci pouze na 
jednorázové akce 35.000,- Kč. Do debaty se zapojil pan Novotný z AK Kuřim, který zmínil, že v rámci 
jednorázových akcí je i Kuřimská běžecká liga, které se účastní mnoho účastníků. Pan Ing. Stříž sdělil, 
že se mu připadají uváděné výdaje na akce nadnesené, načež sdělil pan Novotný, že jen pronájem 
čipů pro pořádání Kuřimského krosu vyjde na 10.000,- Kč. Závěrem byla zvýšena navrhovaná výše 
dotace na 35.000,- Kč u žádosti č. 23, načež byla snížena výše dotace u žádosti č. 22 na 3.000,- Kč. U 
žádosti č. 22 bylo několika členy výbory poukazováno na to, že se v ní nacházejí i výdaje, které patří 
spíše do programu na podporu kulturní a spolkové činnosti a příliš nesouvisí se sportem (fáborky, 
fixy), kdy tajemník SV zmínil, že se v ní nacházejí i výdaje na nákup branek na florbal, míčky, sítě na 
stolní tenis. Závěrem jednání navrhl pan Bc. Vlček zvýšení dotace u žádosti č. 22 na 5.600,- Kč. 
 
K žádosti č. 24 (Atletický klub Kuřim, z.s. – dále jen AK Kuřim) sdělil předseda SV, že zde je výrazně 
navýšena navrhovaná dotace oproti minulému roku (12.000,- Kč), kdy podal obdobnou žádost Aleš 
Sikora jen jako fyzická osoba, na 40.000,- Kč, a to zejména z důvodu, že žadatelem je spolek a nikoli 
fyzická osoba, která nevede účetnictví. K této žádosti sdělil Ing. Stříž, že atletiku považuje za základní 
sportovní odvětví, které si zaslouží podporu a je jen dobře, že uvedený spolek bude mít i své trenéry 
a bude registrován pod svazem. Na jednorázové akce AK Kuřim (žádost č. 25) bylo dále schváleno 
6.000,- Kč. 
 
K žádosti č. 26 (FC Kuřim, z.s.) souhlasil předseda SV, že se s místopředsedou výboru Ing. Střížem a Bc. 
Vlčkem shodují a že považují za rozumné zopakovat rozhodnutí z minulého roku, kdy byla dána stejně 
velká dotace na celoroční činnost všem třem největším sportům v Kuřimi (fotbal; házená – žádost č. 
27 pro SK Kuřim, plavání – žádost č. 33 pro Plavecký klub Kuřim, z.s.), a to 380.000,- Kč. Proti tomuto 
postupu nebyly vzneseny žádné námitky. 
 
K žádosti č. 29 sdělil předseda SV, že se jedná o novou žádost SK Kuřim, která je v rámci akce „Hodina 
tělocviku navíc“ v rámci školních družin. Podle výše poskytnuté dotace, kterou doporučí výbor, bude 
určen i rozsah této akce. V minulosti byla obdobná dotace požadována školami, ale nebylo 
realizováno, proto se Sportovní klub hlásí k roli garanta. K tomu sdělil pan Bc. Vlček, že v minulosti 
s podobnými dotacemi nesouhlasil, protože se podle něho jednalo o formu dotace pro městskou 
organizaci Wellness Kuřim, ale takto uvedenou akci pod garancí trenérů by podpořil, protože vše 
bude lépe pod kontrolou, že se skutečně stane. Navrhnul 35.000 Kč, aby se ve školách vyzkoušelo, 
ostatní členové souhlasili. 
 
K žádosti č. 34 (Plavecký klub Kuřim, z.s.) navrhl předseda SV podpořit tuto novou akci dotací v plné 
výši dle požadavku 27.500,- Kč, protože se jedná o akci s velkým množstvím dětí. Proti tomuto 
postupu nebyly vzneseny žádné námitky. 
 
K žádostem č. 36, 37 a 38 (ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Kuřim) zmínil předseda SV, že střelba 
má v Kuřimi tradici (obdobně byla zmíněna i tradice spolku Orel jednota Kuřim), a proto si zaslouží 
podporu. Proti navrhovaným výším dotací nebyly vzneseny protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: SV doporučuje ZM poskytnutí dotací z Programu finanční podpory sportovní 
činnosti města Kuřimi na rok 2017 v celkové výši 2.000.000 Kč dle přílohy. 
 
Hlasováno: pro 10 - SCHVÁLENO 
 



Bod 2. 
Různé 
 
DOTACE MŠMT 
Předseda SV upozornil ostatní členy SV na možnost žádat MŠMT o dotace na sport do 30. 11. 2016, 
jsou tam programy také na údržbu vlastních sportovišť. Ing. Hanák doporučil zejména Sokolu Kuřim.  
 
PROGRAM PFP 2018 
Pan Voneš připomněl, že na příštím jednání SV by chtěl probrat dělení dotací do budoucna, kdy by 
navrhl programy rozdělit na celoroční a jednorázové akce a zvlášť na pronájmy a na činnost. 
 
ANKETA SPORTOVEC ROKU 
Předseda SV navrhnul, aby se na příštím zasedání věnoval SV anketě Sportovec roku. Ing. Stříž zmínil, 
že by se měla anketa sportovec roku udělat do března. Pravidla pro výzvy by neměnil, protože je 
lepší, když tato zůstanou stejná. Ostatní souhlasili. 
 
INVESTICE DO SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ MĚSTA 
Na jednání SV se dostavil místostarosta Kuřimi David Holman a podal informace o plánovaných 
investicích v oblasti sportu: 
 

1. SPORTOVNÍ HALA. Byl vybrán zhotovitel stavby sportovní haly, rozpočet stavby je 66 mil. Kč 
vč. sítí a venkovních úprav, což je dobrá zpráva pro rozpočet města. Stavba by měla být 
hotova do 400 dnů.  

 
2. STADION. Letos se pro sportovní areál počítá pouze s běžnými opravami. Plánuje se investice 

do úpravny vody na Wellness, což by mělo snížit náklady na provoz.  
 

3. ZŠ JUGNMANNOVA. Od 15. 12. 2016 by měla zpřístupněna nová tělocvična na ZŠ 
Jungmannova, která má šířku 11 metrů, což odpovídá velikosti malé tělocvičny na ZŠ Tyršova.  

 
4. SKATEPARK. Chystá se studie na skatepark. Investiční náklady v plánu investic zatím počítají 

s částkou přibližně 2 milióny korun. Možné jsou dvě lokality – u nově budované sportovní 
haly, nebo na ulici Havlíčkova. 

 
5. ZIMNÍ STADION. Na zimní stadion se chystá ze strany soukromého investora projekt, město 

bude připravovat plánovací smlouvu a koordinovat sítě a parkovací místa. Start by mohl být 
připraven do konce příštího roku.  
 

6. CYKLOSTEZKY. Pokud kraj povolí, začne se stavět cyklostezka na Lipůvku, ale očekává, že se 
stavbě bude bránit žaloba. Kdyby soud vydal předběžné opatření, muselo by se stavbou 
přestat. Dotace je podmínkou realizace.  
 
V budoucnu by také měla být možnost čerpat dotace z fondů EU, které půjdou do 
metropolitní oblasti Brna na vybudování cyklostezek na Brno přes Českou a Jinačovice. V roce 
2018 by mohla být vybudována cyklostezka z Kuřimi do Veverské Bítýšky.  
 
Na dotaz pana Ing. Fučíka k cyklostezkám sdělil místostarosta, že na 1. místě by mělo být 
vybudování cyklostezek na Brno, které by měly být užívány nejvíce, např. k dopravě do 
zaměstnání. K budování cyklostezek zmínil závěrem Ing. Stříž, že při jejich budování by se měl 
brát ohled na názor cyklistů. 

 



7. STŘELNICE. Byl vypracován projekt na rekonstrukci střelnice za více než 2 mil. Kč, 
rekonstrukce by mohla být dokončena v roce 2017 nebo 2018, pokud tak bude zařazeno do 
plánu investic. V takovém případě se ale odrazí v podmínkách provozu střelnice.  

 
8. ALTETICKÝ OVÁL. Chystá se studie na atletický ovál na stadionu, a to včetně dotačního 

managementu. V plánu jsou 4 dráhy a uprostřed by mělo zůstat travnaté hřiště pro fotbalisty. 
S realizací akce se počítá nejdříve v roce 2018, pokud na projekt bude získána dotace.  

 
K atletickému oválu sdělil pan Ing. Stříž, že se mu 4 dráhy pro běh zdají jako nedostatečné. 
Místostarosta sdělil, že vybudování více drah by bylo finančně mnohem nákladnější. Na to 
navrhl pan Ing. Hanák udělat studii s více variantami i pro více drah, na základě které by bylo 
možné rozhodnout s ohledem na rozpočet, která varianta se zvolí. Závěrem bylo 
konstatováno, že uvedená otázka by se měla probírat s atlety, kteří budou následně atletický 
ovál využívat. 

 
9. PLAVECKÝ BAZÉN. Místostarosta dále sdělil, že nad plaveckým bazénem na Wellness by se 

měla odstraňovat lávka nad plaveckým bazénem, jak žádali plavci. 
 
Závěrem připomněl místostarosta, že město Kuřim odstartovalo řadu velkou investic a bude 
hospodařit s největším investičním rozpočtem v historii ve výši 350 mil. Kč, což bude velmi náročné.  
 
Předseda VS ukončil jednání SV v 19:50 hod. 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Ondrášek 
předseda Sportovního výboru ZM Kuřim 
 
V Kuřimi 21. 11. 2016 
Zapsal: Mgr. Martin Šafář 
 



Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry v roce 2017

pořadí číslo žádosti žadatel

navrženo 

výborem

požadovaná 

částka
počet bodů na 

základě kritérií

udržitelnost 

projektu (max 

20b)

základna 

mládeže (max 

20b)

kvalita 

projektu (max 

60b)

4 MK/18826/16/OIFlorbal Kuřim 16 200 Kč         20 925 Kč 75 10 10 55

1 MK/19453/16/OIFC Kuřim, z.s. 120 000 Kč       152 500 Kč 100 20 20 60

2 MK/19454/16/OISportovní klub Kuřim, z.s. (oddíl házené) 98 800 Kč         98 800 Kč 100 20 20 60

3 MK/19456/16/OISportovní klub Kuřim, z.s. (oddíl stolního tenisu) 7 200 Kč           7 200 Kč 80 20 0 60

5 MK/19457/16/OIAtletický klub Kuřim, z.s. 18 000 Kč         18 000 Kč 70 0 10 60

Celkem 260 200 Kč     297 425 Kč

Hodnotící kritéria (max 100 bodů)



Program finanční podpory sportovní činnosti ve městě Kuřimi v roce 2017

Pořadí 

dle 

hodn.

Hodno

cení

žádost 

č.
Žadatel Účel využítí dotace

Termín 

projektu

Požadovaný 

příspěvek

Návrh výboru 

ZM

Uznatelné 

výdaje

Čerpáno v 

roce 2016

1 100 26 FC Kuřim, z.s. CČ - podpora činnosti fotbalového klubu 1-12/2017 450 000 Kč 380 000 Kč dle žádosti 380 000 Kč

2 100 27
Sportovní klub Kuřim z.s. 

(oddíl házené)
CČ - podpora činnosti oddílu házené SK Kuřim 1-12/2017 395 000 Kč 380 000 Kč dle žádosti 380 000 Kč

3 100 33 Plavecký klub Kuřim, z.s.
CČ - podpora tréninku plavání pro děti a 

mládež
1-12/2017 423 000 Kč 380 000 Kč dle žádosti 380 000 Kč

4 95 11 Šachový oddíl Kuřim, z.s.
CČ - zajištění kvalitní šachové přípravy dětí a 

mládeže
1-12/2017 32 000 Kč 25 000 Kč dle žádosti 25 000 Kč

5 95 19
SH ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů Kuřim

CČ - podpora činnosti kolektivů mladých hasičů 

(přípravka, mladší a starší žáci, dorost)
1-12/2017 60 000 Kč 50 000 Kč dle žádosti 50 000 Kč

9 90 8 Orel jednota Kuřim
CČ - florbalový oddíl elévů a juniorů - účast v 

Orelské florbalové lize
1-12/2017 72 800 Kč 30 000 Kč dle žádosti 30 000 Kč

Celoroční činnost (CČ)



10 90 9 Orel jednota Kuřim

CČ - sportovní činnost dětí a mládeže na 

turnajích, sportovních kempech a soutěžích v 

rámci Sedlákovy župy i na celostátních akcí 

(běh, stolní tenis, atletika, šachy, plavání, stiga 

hokej, aerobik, vybíjená, bedminton, malá 

kopaná)

1-12/2017 34 000 Kč 26 000 Kč dle žádosti 26 000 Kč

11 90 10
Dům dětí a mládeže Kuřim, 

příspěvková organizace

CČ - pronájmy sportovišť pro pravidelnou 

sportovní činnost cca 195 dětí
1-12/2017 106 000 Kč 90 000 Kč dle žádosti 90 000 Kč

12 90 18 Florbal Kuřim
CČ - zajištění florbalových tréninků a 

mistrovských utkání
1-12/2017 156 875 Kč 90 000 Kč dle žádosti 95 000 Kč

16 90 38
ČSS, z.s. - sportovně 

střelecký klub Kuřim
CČ - podpora činnosti mladých střelců 1-12/2017 76 650 Kč 40 000 Kč dle žádosti 44 000 Kč

18 80 3
Dům dětí a mládeže Kuřim, 

příspěvková organizace

CČ - volejbalové kroužky DDM (doprava na 

zápasy, turnaje a soustředění, pronájem 

sportovišť, startovné na turnajích, zdravotní a 

spotřební materiál, sportovní vybavení)

1-12/2017 90 000 Kč 80 000 Kč dle žádosti 80 000 Kč

20 80 7 Orel jednota Kuřim
CČ - podpora taneční skupiny (děti 6 - 12 let), 

dofinancování účasti na tanečních soutěžích
1-12/2017 20 000 Kč 15 000 Kč dle žádosti 15 000 Kč

21 80 13
Tělocvičná jednota Sokol 

Kuřim (oddíl tenisu)
CČ - podpora tenisového oddílu 1-12/2017 47 500 Kč 33 000 Kč dle žádosti 33 000 Kč



22 80 22
Tělovýchovná jednota 

Slovan Kuřim - Podlesí

CČ - podpora různorodých sportovních a 

herních aktivit (cvičení zumba, florbal, tenis, 

malá kopaná, stolní tenis)

1-12/2017 14 250 Kč 5 600 Kč dle žádosti 0 Kč

23 80 24 Atletický klub Kuřim, z.s. CČ - provoz atletického oddílu AK Kuřim 1-12/2017 82 000 Kč 40 000 Kč dle žádosti 12 000 Kč

24 80 30
Sportovní klub Kuřim z.s. 

(oddíl stolního tenisu)
CČ - podpora oddílu stolního tenisu 1-12/2017 50 700 Kč 40 000 Kč dle žádosti 46 000 Kč

26 75 15
Horolezecký klub Babí lom 

Kuřim z.s.

CČ - pronájem sportoviště pro výuku a 

zdokonalování se v bezpečném pohybu na 

skále a v horách

1-12/2017 40 000 Kč 28 000 Kč dle žádosti 27 500 Kč

31 65 16 Lukáš Slezák CČ - podpora pro sport Kin ball 1-12/2017 9 000 Kč 2 000 Kč dle žádosti 5 000 Kč

32 60 29 Sportovní klub Kuřim z.s.
CČ - program Move-it pro děti  jako nástavba 

programu "Hodina tělocviku navíc"
1-6/2017 44 000 Kč 35 000 Kč dle žádosti 0 Kč

34 55 17

Tělocvičná jednota Sokol 

Kuřim (oddíl stolního 

tenisu)

CČ - podpora oddílu stolního tenisu 1-12/2017 24 620 Kč 1 000 Kč dle žádosti 0 Kč



35 50 1 MP Racing team, z.s.

CČ - podpora mladého (8 let) a nadějného 

motocyklového jezdce - reprezentace v 

českých a evropských závodech

5-10/2017 150 000 Kč 3 000 Kč dle žádosti 2 000 Kč

37 40 12
Tělocvičná jednota Sokol 

Kuřim
CČ - vybavení tělocvičny 1-12/2017 21 784 Kč 15 000 Kč dle žádosti 0 Kč

6 95 20
SH ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů Kuřim

JA - okresní liga mládeže Brno-venkov v 

požárním sportu žákovských kolektivů
1-12/2017 7 000 Kč 7 000 Kč dle žádosti 7 000 Kč

7 95 35 Plavecký klub Kuřim, z.s.
JA - pořádání plaveckých závodů - Velká cena 

Kuřimi
13.5.2017 50 000 Kč 50 000 Kč dle žádosti 50 000 Kč

8 90 6 Orel jednota Kuřim
JA - Malá cena Zlobice, prázdninový turnaj v 

malé kopané, Vánoční turnaj ve stiga hokeji
1-12/2017 14 000 Kč 9 000 Kč dle žádosti 9 000 Kč

13 90 28
Sportovní klub Kuřim z.s. 

(oddíl házené)

JA - 3-denní mezinárodní turnaj chlapců v 

miniházené na Slovensku
1-7/2017 29 500 Kč 18 000 Kč dle žádosti 18 000 Kč

14 90 31
Sportovní klub Kuřim z.s. 

(oddíl házené)

JA - 4-denní mezinárodní dívčí turnaj v házené 

(Memorial Karla Šulce v Plzni)
4.-7.5./2017 23 500 Kč 15 000 Kč dle žádosti 15 000 Kč

Jednorázové akce (JA)



15 90 32 Sportovní klub Kuřim z.s. JA - 8. ročník dětského sportovního dne podzim 2017 14 200 Kč 8 000 Kč dle žádosti 8 000 Kč

17 85 34 Plavecký klub Kuřim, z.s.
JA - pořádání plaveckých závodů na dlouhé 

tratě
10.11.2017 27 500 Kč 27 500 Kč dle žádosti 0 Kč

19 80 5
Dům dětí a mládeže Kuřim, 

příspěvková organizace

JA - Kuřimský minivolejbal, série 10 turnajů ve 

volejabale pro děti do 15 let (pronájem 

sportovišť, sportovní a zdravotní materiál)

1-12/2017 13 000 Kč 10 000 Kč dle žádosti 12 000 Kč

25 80 37
ČSS, z.s. - sportovně 

střelecký klub Kuřim

JA - střelba ku ptáku - obnovená tradice lidové 

střelecké zábavy
1-12/2017 6 600 Kč 3 000 Kč dle žádosti 3 000 Kč

27 75 21
SH ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů Kuřim

JA - soutěž v požárním útoku - O Vánocích 

kapra SDH Kuřim
9.12.2017 15 000 Kč 7 000 Kč dle žádosti 7 000 Kč

28 75 25 Atletický klub Kuřim, z.s.

JA - 6 sportovních akcí (jarní a podzimní 

atletický čtyřboj pro děti, kuřimská 

laťka,sprinterský trojboj, kuřimský atletický 

pětiboj, rodinné sportovní odpoledne k 

zakončení školního roku)

1-12/2017 9 800 Kč 6 000 Kč dle žádosti 5 900 Kč

29 75 36
ČSS, z.s. - sportovně 

střelecký klub Kuřim

JA - XXXII. ročník Velké ceny Kuřimi ve střelbě 

sportovní pistolí
1-12/2017 3 500 Kč 3 000 Kč dle žádosti 3 000 Kč



30 65 4
Dům dětí a mládeže Kuřim, 

příspěvková organizace

JA - uspořádání turnaje v plážovém volejbale 

pro juniorky, kadetky a žákyně
14.5.2017 900 Kč 900 Kč dle žádosti 600 Kč

33 55 14 Aleš Kadlec, Kuřim JA - závod dobrovolných hasičů 4-9/2017 15 000 Kč 5 000 Kč dle žádosti 5 000 Kč

36 40 2 Pavel Jahoda
JA - sportovní volejbalová jednodenní akce - 

15. ročník Memorialu Jaromíra Jahoda
jaro/2017 23 800 Kč 7 000 Kč

pronájmy, 

ceny
0 Kč

38 40 23
Tělovýchovná jednota 

Slovan Kuřim - Podlesí

JA - 5 sportovních akcí (Kuřimský kros, 

Kuřimská běžecká liga, Medový triatlon, Kolem 

kolem Babcu, sportovní akce pro děti - dětský 

den, Indiánská šipkovaná, Honzíkova cesta, 

Mikulášský večírek)

1-12/2017 41 200 Kč 35 000 Kč dle žádosti 35 000 Kč

39 0 39 Monika Kvasničková

JA - branně vědomostní soutěž pro žáky 

základních škol -IV. Tříd - "Maják 2017" - 9. 

ročník

5/2017 12 000 Kč   žádost vzata zpět 

2 694 679 Kč 2 000 000 Kč

Rozpočet programu schválený Zastupitelstvem města pro rok 2017 2 000 000 Kč

Celkem za všechny žádosti
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