
Z Á P I S   č. 01/2017 
z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřimi, 

ze dne 8. 3. 2017 
 

Přítomni:  
 
předseda: Ing. Petr Ondrášek  
místopředseda: Ing. Lubomír Stříž  
členové: Ing. Rostislav Hanák, Ing. Zdeňka Jeřábková, Ing. Milan Vlk, Levon Hovhannisjan, Jiří Mikel, 
Petr Fučík, Petr Macek, Jiří Voneš 
omluven: Bc. Jan Vlček  
tajemnice: Mgr. Karina Kiesslingová 
host: PaedDr. David Holman 
 
Předseda sportovního výboru (dále jen SV) zahájil jednání v 17:10 hod, přítomno 10 členů výboru, 
jednání je usnášeníschopné.  
  

Program:  
1. Příprava vyhlášení ankety Sportovec města Kuřimi za rok 2016 

2. Různé  
 

Bod 1.  
Příprava vyhlášení ankety Sportovec města Kuřimi   
 
Tradiční anketa města Kuřimi se tentokrát vztahuje k činnosti za kalendářní rok 2016. 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. Anketa se vyhlašuje od roku 2004, předseda výboru 
žádá, aby se na web doplnily výsledky od tohoto roku.   
 
Předseda SV Ing. Ondrášek seznámil přítomné s návrhy. Celkem od navrhovatelů dorazily návrhy na 
24 sportovců – dle příloh. Vloni to bylo 25 sportovců, ale letos bylo zase více návrhů, protože byly 
opakované. Nejvyšší počet návrhů na jednoho sportovce byl 6.  
 
Návrhy přišly na všech pět základních kategorií: 

A. Sportovec města Kuřimi (muži a ženy) 
B. Nejlepší junior města Kuřimi (dorostenci, dorostenky, junioři a juniorky) 
C. Sportovní talent města Kuřimi (mládež do 15 let) 
D. Sportovní tým města Kuřimi (družstva) 
E. Nejlepší trenér města Kuřimi 

 
Nominace dorazily také na Čestné uznání za podporu a rozvoj sportu a Mimořádné ocenění, jejichž 
udělování je pouze příležitostné. 
Do kategorie Fit firma nenavržena žádná nominace, tato cena se tedy nebude udělovat.  
Hlasováno: pro 10 
 
 



Nominace bylo možné zasílat do 15. února 2017 s využitím nominačního formuláře nebo e-mailem 
odeslaným na ondrasek@kurim.cz. Sportovce či družstva mohla sportovní veřejnost nominovat také 
bez určení kategorie.  
 
Ing. Ondrášek navrhuje stejný postup jako v předchozích letech - ve všech kategoriích A, B, C, D, E, F,  
H vybrat z nominovaných tři nejlepší v dané kategorii a z nich vždy určit vítěze.  
Hlasováno: pro 10 
 
Předseda SV upozornil, že v kategorii „E. Nejlepší trenér“ je navržen Petr Moučka za Golf Club Brno. 
Oddíl sice působí v Kuřimi na golfovém hřišti, ale má sídlo v Brně (Štefánikova 41, 602 00 Brno), což je 
v rozporu s čl. 3 Pravidel ankety: „Nominováni mohou být sportovci, kteří jsou registrovanými členy 
spolku, sportovního klubu nebo sportovního sdružení se sídlem v Kuřimi. Výjimkou z tohoto pravidla 
je kategorie „H. Mimořádné ocenění“, která oceňuje také sportovce, kteří nemusí být členy žádného 
z kuřimských sportovních klubů a spolků.“ Proto navrhuje přesunout návrh do kategorie „H. 
Mimořádné ocenění“. 
Hlasováno: pro 10 
 
Předseda SV seznámil členy výboru, že nejvíce nominací (celkem 6) dorazilo se jménem Aleše Sikory. 
Návrhy na ocenění Aleše Sikory jsou ale na více kategorií – jak v kategorii „A. Sportovec města“, nebo 
také „E. Nejlepší trenér“. Navrhuji jej mezi 3 nejlepší trenéry. 
Hlasováno: pro 10 
 
Členové výboru odsouhlasili na ocenění 15 oceněných (z nich vybráno 6 vítězů), 3 týmy (z nich 1 
vítězný tým) a 2 čestná uznání v kategoriích: 
 

A. Sportovec města Kuřimi – 3 oceněné  
B. Nejlepší junior – 3 oceněné 
C. Sportovní talent – 3 oceněné 
D. Sportovní tým – 3 týmy 
E. Nejlepší trenér – 3 oceněné 
F. Čestné uznání – 2 oceněné  
G. za 2016 se neuděluje 
H. Mimořádné ocenění – 3 oceněné 

 
Slavnostní vyhlášení proběhne 30. března 2017 od 18 hodin v sále Klubu Kotelna. 
 
Členové sportovního výboru z návrhů odsouhlasili vítěze jednotlivých kategorií, dle přílohy.  
V Kategorii Čestné uznání budou oceněni oba nominovaní.  
 

Přijaté usnesení: Sportovní výbor schvaluje výsledky ankety Sportovec roku 2016 města 
Kuřimi dle přílohy. 
  
Hlasováno: pro 10  
 
Vedoucím pracovní skupiny pro slavnostní vyhlášení ankety sportovec roku byl v nepřítomnosti, za 
předchozího souhlasu, jmenován pan Vlček. V následujících dnech seznámí členy výboru 
s harmonogramem úkolů, které musí vykonat k uskutečnění slavnostního vyhlášení.  
 
 
 
 



 

Bod 2.  
Různé  
PaeDr. David Holman přišel členy SV seznámit s ideou rozvoje sportovního areálu a střelnice. Dále s 
plánovanými projekty zhodnocování sportovišť v roce 2017 (výměna oken na stadionu a instalace 
rekuperace). Informoval o obdržené dotaci z MŠMT na stavbu Městské sportovní haly.  
Uvítal by větší aktivitu sportovních klubů v Kuřimi k pronájmu sportovních zařízení a návrzích na 
investiční zhodnocení těchto zařízení. Správu sportovišť by mělo v kompetenci Wellness Kuřim s.r.o. 
Představil možnosti rozvoje sportovního areálu ve vazbě na dotační a investiční prostředky.  
 
Předseda SV ukončil jednání SV v 18:40 hod.  
 
Ing. Petr Ondrášek 
předseda Sportovního výboru ZM Kuřim 
 
V Kuřimi 8. 3. 2017 
Zapsala: Mgr. Karina Kiesslingová 


