
Z Á P I S č. 01/2019 

z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města 
Kuřimi, ze dne 16. 1. 2019  

 

Přítomni:  

místopředseda: Ing. Lubomír Stříž 

členové: Ing. Petr Fučík, Ing. Rostislav Hanák, Levon Hovhannisjan, Ing. Milan Vlk, Aleš 

Sikora, Jiří Voneš 

omluveni: Ing. Jan Vlček MSc., Petr Macek, Jiří Mikel, Vladislav Prosecký 

nepřítomen: 

tajemnice: Kateřina Friedlová 

hosté: Ing. Petr Ondrášek (1. místostarosta) 

 

Místopředseda sportovního výboru (dále jen SV) zahájil jednání v 17:02 hod., přítomno je 

7 členů výboru, výbor je usnášeníschopný.  

 

V úvodu jednání seznámil přítomné místostarosta se svými zkušenostmi ze SV minulého 
volebního období, kde působil jako předseda. 
 

Pro jednání byl schválen následující program 

 

Program: 

1. Vyhodnocení návrhu nominovaných na Sportovce města Kuřimi za rok 2018 

2. Organizace ankety - Sportovec města Kuřimi za rok 2018 

3. Různé 

 
Bod 1. 

Vyhodnocení návrhu nominovaných na Sportovce města Kuřimi za rok 2018 

Členové SV se seznámili s nominacemi na Sportovce města Kuřimi za rok 2018. 

Tradiční anketa města Kuřimi se vztahuje k činnosti za kalendářní rok 2018. 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. 

 

Členové se seznámili s návrhy, ve kterých je zastoupeno 15 sportů. Navrhovatelé celkem 

nominovali 26 sportovců a 6 týmů – dle přílohy. 

 

Návrhy byly podány v pěti základních kategoriích: 

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 

E Nejlepší trenér města Kuřimi 



 

Výbor obdržel i dva návrhy na Čestné uznání za podporu a rozvoj sportu a sedm návrhů na 

Mimořádné ocenění, která jsou udělovány jen příležitostně. 

 

F Čestné uznání za podporu a rozvoj sportu 

H Mimořádné ocenění 

 

Místopředseda SV navrhuje stejný postup, jako v předchozích letech. To znamená ve všech 

kategoriích vybrat z nominovaných tři nejlepší z dané kategorie a z nich pak určit vítěze. 

Hlasováno: pro 7 

 

Místopředseda SV navrhl před hlasování o vítězích jednotlivých kategorií, aby v kategorii C a 

H, byli vyhlášeni ocenění zvlášť v podkategorii muži/chlapci a ženy/dívky. O tomto návrhu 

výbor hlasoval 

          Hlasováno: pro 7 

 

Dále místopředseda SV seznámil členy výboru s nominacemi v dalších kategoriích, 

představil nominované, dle přílohy. Tyto nominace byly diskutovány a o konečném návrhu se 

hlasovalo. 

 
 

C Sportovní talent města Kuřimi (mládež do 15 let) – dívky  Hlasováno: pro 7 

 – chlapci  Hlasováno: pro 7 

B Nejlepší junior města Kuřimi (do 21 let)     Hlasováno: pro 7 

A Sportovec města Kuřimi (muži a ženy)     Hlasováno: pro 7 

D Sportovní tým města Kuřimi      Hlasováno: pro 7 

E Nejlepší trenér města Kuřimi      Hlasováno: pro 7 

F Čestné uznání za podporu a rozvoj sportu    Hlasováno: pro 7 

H Mimořádné ocenění – ženy      Hlasováno: pro 7 

     – muži               Hlasováno: pro 5, proti 2 

 

 

V 18:40 opustil jednání SV ing. M. Vlk 
 
 
 

Bod 2. 
Organizace ankety - Sportovec města Kuřimi za rok 2018 

 

Pro přípravu slavnostního vyhlášení svolá místopředseda zvlášť pracovní skupinu. Za 

přípravu prezentací odpovídá: P. Ondrášek, J. Vlček, J. Mikel. Medaile a poháry zajistí R. 

Hanák. Pomoc nabídl i M. Vlk, A. Sikora a L. Hovhannisjan. 



 

Předběžný termín slavnostního vyhlášení je určen na 28. 2. 2019 od 18 hod., místostarosta 

P. Ondrášek daný termín ověří. 

 

Bod 3. 

Různé. 

 

- P. Ondrášek – informuje o plánu vyrobit informační leták „ Kam za sportem v Kuřimi“ jako 

obdobu letáku na kulturní akce v Kuřimi. Je zapotřebí, aby sportovní kluby a pořadatelé 

sportovních akcí nahlásili sportovní akce dopředu, vždy do 15. v měsíci. Záměr bude 

alespoň částečně realizován už v únorovém čísle časopisu Zlobice. 

 

- L. Stříž – navrhl, aby bylo jedno zasedání SV věnováno výhradně investičním záměrům 
města do oblasti sportu. Místostarosta P. Ondrášek souhlasí. 
 
- R. Hanák – se dotazuje, zda se počítá s využitím volných kapacit sportovní haly i pro 
veřejnost (např. bruslení). Místostarosta P. Ondrášek potvrdil, že se s veřejností počítá a 
informoval, že se plánuje využití kapacit haly i v dopoledních hodinách školkami a školami. 
 
 
 
 
Místopředseda SV ukončil jednání v 19:00 hod 
 
 
 
 
 
 
Ing. Lubomír Stříž 

místopředseda Sportovního výboru ZM Kuřim 

 

 

 

v Kuřimi 16. 1. 2019 

zapsala: Kateřina Friedlová 

 


