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Z Á P I S   č. 5/2011  
 z mimořádného jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města Kuřimi 

ze dne 21.03.2011 
 
 
Přítomni:   
předseda výboru:  Ivo Peřina 
členové: Ing. Lubomír Stříž, Ing. Alexandra Smíšková, Ing. Rostislav Hanák, Ing. Zdeňka Jeřábková, 

Ing. Milan Vlk,  Jan Vlček, Petr Macek, Jiří Mikel 
tajemnice: Hana Koláčková 
 
omluveni:   Mgr. Michal Politzer,  Ing. Alexandra Potůčková   
hosté:          Ing. Drago Sukalovský, Jiří Koláček, Ing. Oldřich Štarha 
 
V průběhu jednání se později dostavil Jan Vlček a odešla Ing. Alexandra Smíšková. 
 
 
 
Program: 

1) zahájení 
2) dotaz na představitele města - veřejná diskuse k výstavbě sportovní haly dne 6.4.2011  
3) vyhodnocení ankety „Sportovec města Kuřimi roku 2010“ 
4) organizace slavnostního vyhlášení ankety „Sportovec města Kuřimi roku 2010“ 
5) závěr 
 
 

 
1.  Zahájení 
 
Předseda výboru pan Ivo Peřina přivítal všechny přítomné členy výboru, hosty a zahájil jednání v 18:00 hod., 
přítomno 8 členů výboru, výbor je usnášeníschopný. 
 
 
 
2.  Dotaz na představitele města - veřejná diskuse k záměru výstavby sportovní haly  
 
Ing. Stříž - žádá informaci od starosty města k veřejné diskusi, která se má konat k výstavbě sportovní haly, 
sportovní výbor nebyl o tomto informován. 
Ing. Drago Sukalovský – tato veřejná diskuse je akcí komise zdravého města, jeho předseda PaedDr. D. Holman 
inicioval tuto diskusi s představou, že se zveřejní návrh a studie sportovní haly, přímo na projednávání se vytvoří 
pracovní skupiny, které budou tuto problematiku dále studovat a podávat doplňující návrhy, nápady a informace 
k dopracování projektové dokumentace. 
Ing. Štarha – představil vítězný projekt architektonické soutěže sportovní haly, informoval členy o tom, že se 
zadání nové sportovní haly projednávalo také ve sportovní komisi RM. Koncepce haly je maximalistická, je 
variabilní a dále se může upravovat. 
J. Mikel  - jaké bude praktické využití debaty konané v KD? 
Ing. Drago Sukalovský – návrhy a vzešlé z debaty budou podkladem ke zpracování konečného řešení. Je 
navrženo, že na projektu bude pracovat pracovní skupina, do která může sportovní výbor nominovat své 
zástupce, bude se pracovat na stavebním povolení, pro případ dotací musí být projekt připraven. 
Členové sportovního výboru se dohodli, že nominují člena pracovní skupiny k výstavbě sportovní haly do 
20.4.2011.  
 
 
 
3. Vyhodnocení ankety „Sportovec města Kuřimi roku 2010“ 
 
Sportovec města Kuřimi 
a) talent roku – mládež, hoši (mladší a starší žáci) 
Tomáš Fryč – SDH Kuřim                       hlasováno: pro 8 
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b) talent roku – mládež, dívky (mladší a starší žákyně) 
Tereza Polášková – DDM HIPPO Kuřim          hlasováno: pro 8  
 
c) dorost – junioři do 18 let hoši (kadeti, junioři) 
Petr Bolf – SK Kuřim, silový trojboj          hlasováno: pro 7, nehlasoval: 1  
 
d) dorostenky – juniorky do 18 let dívky (kadetky, juniorky) 
Martina Bohmová – DDM HIPPO Kuřim          hlasováno: pro 8  
 
 
Do jednání se dostavil Jan Vlček přítomno 9 členů sportovního výboru. 
 
e) ženy 
Martina Němcová – Pell´s  Hard Bikers           hlasováno: pro 8, nehlasoval: 1  
 
f) muži 
Miloš Hýbl – SK Kuřim silový trojboj           hlasováno: pro 6, zdržel se: 2, nehlasoval: 1 
 
g) veteráni a veteránky (dle výsledků) 
Petr Matula – Pell´s Hard Bikers                           hlasováno: pro 8, nehlasoval: 1 
 
 
Sportovní tým města Kuřimi: 
a) mládež  
mladší žáci FC Kuřim, kopaná             hlasováno: pro 6, proti: 1, zdržel se: 2 

 
b) dospělí 
Družstvo A  -  SK Kuřim, silový trojboj             hlasováno: pro 7, proti: 1, nehlasoval: 1 
(Sergey Děmčichin, Jiří Opluštil, Vladimír Pop, Pavel Župka) 
 
 
Nejlepší člen klubu – mládež: 
a) mládež – chlapci 
Ivo Liškutín – Florbal Kuřim   hlasováno: pro 9 
Josef Obůrka – FC Kuřim   hlasováno: pro 9 
Erik Bárta – SK Kuřim, házená   hlasováno: pro 9 
  
b) mládež – dívky 
Tereza Vyorálková - DDM HPPO Kuřim              hlasováno: pro 9 

 
 
Úspěšní trenéři města Kuřimi 
Martin Švestka – DDM HPPO Kuřim             hlasováno: pro 9  
Jan Bednář – Florbal Kuřim              hlasováno: pro 8, nehlasoval: 1 
Pavel Obůrka – FC Kuřim, kopaná             hlasováno: pro 9  
Pavel Krupica – Šachový klub              hlasováno: pro 9  
 
Čestné uznání za podporu a rozvoj sportu 
Miloš Hejmala – TJ Sokol Kuřim                             hlasováno: pro 8, nehlasoval: 1 
 
Mimořádná kategorie 
Jindřich Fikar – paragliding    hlasováno: pro 4, zdržel se: 4, proti: 1   
Simona Kadlecová – TJ Léčebna Košumberk hlasováno: pro 0 
Pavel Klok – SKP Kometa Brno, plavání  hlasováno: pro 1, zdržel se: 7, proti 1 
Tigrana Movsisyan – Kigbox    návrh neobsahoval požadované informace 
 
 
Cena v této kategorii  nebyla udělena. 
 
 
Z jednání odešla Ing Alexandra Smíšková, přítomno 8 členů sportovního výboru. 
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4.  Organizace slavnostního vyhlášení ankety „Sportovec města Kuřimi roku 2010“ 
 
Ing. Stříž připravil do jednání itinerář k zajištění vyhlášení ankety „Sportovec roku“, dle tohoto itineráře se 
členové výboru podrobně domluvili na jednotlivých úkolech a osobě, která úkol zajišťuje.  
Platný termín konání vyhlášení ankety je 14.04.2011 v 17 hod. v ZUŠ Kuřim.  
 
 
 
5.   Závěr 
 
Příští jednání výboru sportovního se uskuteční ve středu 06.04.2011 v 17:30 hod., na programu jednání bude 
kontrola plnění úkolů dle itineráře k slavnostnímu vyhlášení ankety. 
Následně se členové sportovního výboru zúčastní veřejné diskuse k záměru výstavby sportovní haly. 
 
 
 
 
Předseda Výboru sportovního ZM Kuřimi ukončil jednání výboru ve 21:40 hod. 
 
 
   
 
        
 
         Ivo Peřina   
         předseda sportovního výboru 
       
 
 
 
 
V Kuřimi 21. 3. 2011 
Zapsala Hana Koláčková 
 


