
Z Á P I S   č. 01/2018 
z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřimi, 

ze dne 15.01.2018 
 

Přítomni:  
 
předseda: Ing. Petr Ondrášek  
místopředseda: Ing. Lubomír Stříž, přišel 17:26  
členové: Ing. Rostislav Hanák, Ing. Zdeňka Jeřábková, Ing. Milan Vlk, Jiří Mikel, Petr Fučík, Bc. Jan 
Vlček, Jiří Voneš 
omluven: Levon Hovhannisjan, Petr Macek 
tajemnice: Mgr. Karina Kiesslingová 
host: PaedDr. David Holman 
 
Předseda sportovního výboru (dále jen SV) zahájil jednání v 17:07 hod, přítomno 8 členů výboru, 
jednání je usnášeníschopné.  
  

Program:  
1. Příprava vyhlášení ankety Sportovec města Kuřimi za rok 2017 

2. Různé  
 

Bod 1.  
Příprava vyhlášení ankety Sportovec města Kuřimi   
 
Tradiční anketa města Kuřimi se vztahuje k činnosti za kalendářní rok 2017. 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.   
 
Předseda SV Ing. Ondrášek seznámil přítomné s návrhy, ve kterých se objevilo 13 sportů. Celkem od 
navrhovatelů dorazily návrhy na 26 sportovců – dle přílohy. Počet návrhů na tým roku bylo 6. 
Největší počet návrhů na jednoho sportovce byl 4.  
 
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 8 
 
 
Nominace bude možné zasílat do 10. ledna 2018 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 8 
 
Předseda SV navrhuje začít kategorií Sportovec roku, do které dorazily tři nominace.  
Předseda SV seznámil členy výboru s nominacemi v dalších kategoriích. Představil nominované - dle 
přílohy. Diskuze nad kandidáty.  
 
V 17:26 dorazil Ing. Lubomír Stříž.  
 
Členové výboru odsouhlasili ocenění 16 nominovaných sportovců (z nich vybráno 5 vítězů), 3 týmy (z 
nich 1 vítězný tým) a 1 čestné 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 – 1 oceněný  
G. za 2017 se neuděluje 
H. Mimořádné ocenění – 3 oceněné 

 
Slavnostní vyhlášení proběhne 2. března 2018 od 18:00 hodin v sále Klubu Kotelna. 
 
Členové sportovního výboru z návrhů odsouhlasili vítěze jednotlivých kategorií, dle přílohy.  
 
 

Přijaté usnesení: Sportovní výbor schvaluje výsledky ankety Sportovec roku 
2017 města Kuřimi dle přílohy. 
  
Hlasováno: pro 9  
 
Vedoucím pracovní skupiny pro slavnostní vyhlášení ankety sportovec roku byl jmenován Ing. Vlček. 
V následujících dnech seznámí členy výboru s harmonogramem úkolů, které musí vykonat k 
uskutečnění slavnostního vyhlášení.  
Hlasováno: pro 9 
 
 

Bod 2.  
Různé  
1) PaeDr. David Holman přišel členy SV seznámit s Plánem investičních akcí pro rok 2018, který bude 
předložen do ZM dne 23.01.2018. 
 
2) Dotace na podporu Sportovní činnosti v roce 2019. Předseda Sportovního výboru navrhuje, aby se 
navýšil objem financí ve všech třech oblastech, tedy na podporu celoroční činnosti, jednorázových 
akcí i pronájmů sportovišť.  
 
3) Stále se nedaří nalézt vhodné místo pro výstavbu Skate parku.  
Ing. Ondrášek by preferoval místo spíše v centru města než na periferii.  



Ing. Stříž připomíná, že sportování na této dráze dělá velkou hlukovou zátěž. Navrhuje místo za 
tunelem u Stadionu v lokalitě Vlečka.  
 
Předseda SV ukončil jednání SV v 18:50 hod.  
 
Ing. Petr Ondrášek 
předseda Sportovního výboru ZM Kuřim 
 
V Kuřimi 15.01.2018 
Zapsala: Mgr. Karina Kiesslingová 


