
Z Á P I S   č. 2/2011  
 z jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města Kuřimi 

ze dne 18.01.2011 
 
Přítomni:   
předseda komise:  Ivo Peřina 
členové: Ing. Lubomír Stříž, Ing. Alexandra Smíšková, Ing. Milan Vlk, Mgr. Michal Politzer, Jiří Mikel, 

Ing. Rostislav Hanák, , Petr Macek, Ing. Zdeňka Jeřábková. 
tajemnice: Hana Koláčková 
později se dostavil:    Ing. Alexandra Potůčková,  Jan Vlček. 
 
 
Program: 

1) zahájení 
2) návrh STATUTU Výboru sportovního Zastupitelstva města Kuřimi 
3) projednávání žádostí o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu kulturní, sportovní a spolkové činnosti 

města Kuřimi 
4) různé 

 
 
 
 
1.  Zahájení 
 
Předseda výboru pan Ivo Peřina přivítal všechny přítomné členy výboru a hosty a zahájil jednání v 18:05 hod., 
přítomno 9 členů výboru, výbor je usnášeníschopný. 
 
 
 
 
2.  Návrh STATUTU Výboru sportovního Zastupitelstva města Kuřimi 
Příloha č. 1 
 
Členové výboru dostali na minulém jednání výboru k posouzení a připomínkování návrh STATUTU Výboru 
sportovního Zastupitelstva města Kuřimi a po zapracování připomínek je jim nyní předkládán návrh STATUTU 
(příloha č. 1) k odsouhlasení. 
 
Statut byl výborem sportovním přijat a bude po projednání a sjednocení se statutem výboru kulturního 
předložen Zastupitelstvu města Kuřimi. 
 
Do jednání výboru se v 18:13 hod. dostavila Ing. A. Potůčková, přítomno 10 členů výboru. 
 
 
 
 
3.  Projednávání žádostí o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu kulturní, sportovní 
a spolkové činnosti města Kuřimi 
Příloha č. 2 
 
Před projednáváním navrhuje Ing. Smíšková upravit a doplnit pro příště formuláře tak, aby byl rozdělen na 
žádosti na projekty celoroční a na krátkodobé, také požadovat přesnější vyplnění žádostí. 
Ing. Stříž navrhuje a členové výboru se s ním shodují, že se budou zabývat úpravou formuláře tak, aby byl 
připraven do příští výzvy. 
 
Členové výboru pak posoudili jednotlivé žádosti a doporučují je ZM schválit v částkách, které jsou uvedeny 
v přiložené tabulce. 
 
Do jednání výboru se dostavil v 18:47 hod. pan Jan Vlček a zúčastnil se tak projednávání od žádosti č. 9, 
přítomno 11 členů výboru. 
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4.  Různé 
 
Předseda komise zadal členům výboru úkol prostudovat a připomínkovat platná kriteria k vyhlášení ankety 
„Sportovec roku“, případné návrhy zaslat do 28.01.2011 na email  Ing. Stříže.  
 
Příští jednání výboru sportovního se uskuteční 14.02.2011 v 18:00 hod., na programu jednání bude příprava a 
vyhlášení ankety„Sportovec města Kuřimi roku 2010“. 
 
 
 
 
 
Předseda Výboru sportovního ZM Kuřimi ukončil jednání komise ve 21:15 hod. 
 
 
          
 
              Ivo Peřina   
          předseda výboru 
       
 
 
 
 
V Kuřimi 18.1.2011 
Zapsal: Ing. L. Stříž 
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