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Z Á P I S   č. 6/2011  
 z jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města Kuřimi 

ze dne 10.05.2011 
 
 
Přítomni:   
předseda výboru:  Ivo Peřina 
členové: Ing. Lubomír Stříž, Ing. Rostislav Hanák, Karel Cholek, Ing. Zdeňka Jeřábková, Petr Macek, 

Jiří Mikel,  Ing. Alexandra Potůčková,  Ing. Alexandra Smíšková,  Jan Vlček,  Ing. Milan Vlk. 
tajemnice: Hana Koláčková 
 
 
 
Program: 

1. Představení nového člena výboru  
2. Určení patronátů nad jednotlivými sportovními kluby 
3. Návrh formuláře „Žádost o dotace z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové 

činnosti“ 
4. Vytvoření pracovní skupiny“Sportovní hala“ 
5. Různé 

 
 
Předseda výboru zahájil jednání v 19:10 hod., přítomni všichni členové sportovního výboru – 11 členů, jednání 
je usnášeníschopné. 
 
 
 
 
1.  Představení nového člena sportovního výboru (SV) 
 
Dne 26. 3. 2010 byla na MěÚ Kuřim doručena rezignace pana Mgr. Michala Politzera na členství ve sportovním 
výboru. O práci ve sportovním výboru projevil zájem pan Karel Cholek, který je aktivním sportovcem, je 
trenérem mládeže FC Kuřim, kopaná. 
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 12.04.2011 pana Karla Cholka jmenovalo novým členem 
sportovního výboru. 
Předseda SV přítomného pana Karla Cholka představil ostatním členům. 
 
 
 
2. Určení patronátů nad jednotlivými sportovními kluby, organizacemi 
Příloha č. 1 
 
Předseda SV prezentoval členům SV záměr, podle kterého se všem sportovním klubům a organizacím, které se 
zabývají sportovní činností, ustanoví patronové -  členové SV, kteří budou úzce spolupracovat.  
Úkolem patronů bude seznámit se s činností a aktivitami jednotlivých klubů nebo org., poradit při vyplňování 
žádostí o dotace, kontrolovat zda byla dotace správně využita, přenést do jednání sportovního výboru problémy 
jednotlivých klubů nebo org. apod. 
 
Členové SV si jednotlivé kluby a sport. organizace rozdělili a přijali patronáty, viz příloha č. 1. 
 
Předseda SV do 15.5.2011 seznámí sportovní organizace a kluby s jejich patrony. 
 
 
 
3.  Návrh formuláře „Žádost o dotace z Programu finanční podpory kulturní, 
sportovní a spolkové činnosti“ 
 
Z důvodu připomínek a nespokojenosti s dosavadním formulářem „Žádost o dotace z Programu finanční 
podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti“, vypracoval předseda SV doplňující materiál k formuláři, ve 
kterém jsou uvedeny doplňující údaje.  
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Členové SV pojednali v diskusi tento doplňující materiál a dohodli se na termínu  27.5.2011, do kterého budou 
svoje připomínky k formuláři posílat předsedovi SV. 
 
 
 
4. Vytvoření pracovní skupiny „Sportovní hala“ 
 
6.4.2011 se uskutečnila veřejná diskuse  - Záměr na výstavbu sportovní haly Kuřim, do ZM se mají předkládat 
požadavky a názory sportovních klubů na studii. 
 
Ing. Stříž – na jednání bylo řečeno, že starosta města jmenuje pracovní skupinu na výstavbu sportovní haly, 
sportovní výbor jmenuje své zástupce, nebo navrhne odborníky z řad sportovců.  
Úkol - do příštího jednání navrhnou členy pracovní skupiny. 
 
Členové SV se dohodli na tom, že rozešlou dotazník sportovním klubům (florbal, basketbal, házená, futsal, 
volejbal) zaměřený na parametry.  
Vypracováním dotazníku byl pověřen pan Jiří Mikel - termín 27.5.2011,  dotazník bude zaslán všem patronům a  
ti budou spolupracovat s jednotlivými kluby. 
 
 
 
5. Různé 
 
Ing. Stříž  - navrhuje požádat vedení města o předložení jejich plánů a představ o sportovním rozvoji města, 
o výstavbě cyklostezek, sportovní haly apod.  
Ing. Stříž  - upozorňuje na to, že by bylo dobré pokračovat v analýzách sportovišť, které se prováděly v minulém 
volebním období a nyní byly trochu pozastaveny.  
 
Příští jednání SV se bude konat 14.06.2011 v 18:30 hod. v budově MěÚ Kuřim. 
 
Předseda SV ukončil jednání výboru ve 20:45 hod. 
 
 
   
 
        
 
         Ivo Peřina   
         předseda sportovního výboru 
       
 
 
 
 
V Kuřimi 10. 5. 2011 
Zapsala Hana Koláčková 
 
 
 
 
 


