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Z Á P I S   č. 7/2011  
 z jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města Kuřimi 

ze dne 14.06.2011 
 
 
Přítomni:   
předseda výboru:  Ivo Peřina 
členové: Ing. Rostislav Hanák, Karel Cholek, Ing. Zdeňka Jeřábková, Petr Macek, Ing. Alexandra Potůčková,  

Ing. Alexandra Smíšková,  Jan Vlček,  Ing. Milan Vlk. 
tajemnice: Hana Koláčková 
 
omluveni: Ing. Lubomír Stříž, Jiří Mikel.  
 
hosté: Ing. Drago Sukalovský,  Jiří Koláček, Ing. Oldřich Štarha, Ing. Miloš Kotek. 
 
Program: 

1. Plánovaná výstavba cyklotras a cyklostezek   
(host místostarosta Ing. Oldřich Štarha) 

2. Návrh formuláře „Žádost o dotace z Programu finanční podpory sportovní činnosti“ 
3. Dotazník „Sportovní hala“ 
4. Patronáty (informace o kontaktech a činnosti) 
5. Různé 

 
 
Předseda výboru zahájil jednání v 18:30 hod., přítomno 9 členů sportovního výboru, výbor je usnášeníschopný. 
 
 
1.  Plánovaná výstavba cyklotras a cyklostezek   
 
Místostarosta města Kuřimi Ing. Oldřich Štarha přednesl členům SV stav a plán do budoucna v oblasti cyklotras 
a cyklostezek. 
Ve stručnosti je rozděluje do 5 akcí: 
1. - Kuřim – Malhostovice 
 cyklotrasa již realizovaná, na zhotovení byla čerpána dotace, schází dokončit maličký úsek  k propojení 

trasy s Malhostovicemi 
2. - Okolí Kuřimi 
 je vypracována studie z roku 2003 
3. – Kuřim – Veverská Bítýška 
 je rozpracovaná projektová dokumentace, přechází přes 4 katastrální území, schváleno pouze jedno 

územní rozhodnutí (v Moravských Knínicích), jsou zde problémy s pozemky 
4. – Kuřim-Lipůvka-Svinošice-Kateřina-Nový Hrad 
 je ve fázi vyhledávací studie, s pouhým odhadem nákladů 
5. – TOS Kuřim - Podlesí 
 dokumentace v územním řízení 
 
Některé informace Ing. O. Štarha zdůraznil: 

-  cena 1 km cyklostezky činí 4.000.000 Kč 
- prioritu má trasa Kuřim-Veverská Bítýška, je to záležitost  Mikroregionu Kuřimka 
- schází trasa směr Brno 
- v Záhoří se již počítá s cyklodopravou 

 
Členové SV dostali k nahlédnutí materiály a dokumenty a mapky. 
 
 
Doplňující informace k tomuto tématu ještě dodal Ing. Miloš Kotek: 
Rozdělil cyklostezky na 
1.  páteřní  
 slouží k rychlým přesunům, nahrazuje cyklistům silnice, měli by mít kvalitnější povrch 
2.  oddechová, sportovní  
 pro všechny ostatní cyklisty 
Ing. M. Kotek  informoval SV o materiálu JmK a nabídl svoji pomoc v této tématice. 
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Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v roce 2007 schválilo:  
PROGRAM ROZVOJE SÍTĚ CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ S MINIMÁLNÍM KONTAKTEM S 
MOTOROVOU DOPRAVOU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 
Program rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v 
Jihomoravském kraji byl schválen 13.09.2007 na 20. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje, je ke stažení 
na adrese:  www.cyklo-jizni-morava.cz/cyklostrategie-jmk 
 
 
Ing. O. Štarha – koordinátorkou cyklostezek za Kuřim v JmK je Ing. Šiblová. 
Ing. A. Smíšková – informuje, že nadace partnerství poskytuje dotace. 
Ing. M. Kotek – pro případ dotace musí být zpracován projekt. 
Ing. R. Hanák – žádá Ing. Kotka o zpracování koncepce cyklostezek Kuřimi, protože všechny cyklostezky se 
nepodaří zpracovat. 
Ing. M. Kotek – nejhorší jsou majetkoprávní komplikace. 
 
Cyklotrasa Kuřim- Malhostovice není zatím uvedena v cyklomapách a vyznačena, je potřeba jí přiřadit číslo a 
doplnit směrování. 
 
 
 
 
2. Návrh formuláře „Žádost o dotace z Programu finanční podpory sportovní činnosti“ 
Příloha č. 1 
 
Na minulém jednání SV byl určen termín, do kterého mohou členové výboru posílat svoje připomínky 
k formulářům (návrh formuláře na celoroční činnost a návrh formuláře pro jednorázové akce). Předseda SV tyto 
připomínky zapracoval do formulářů a předkládá je ke schválení. 
 
Vyzval jednotlivé členy SV k vyjádření k formuláři  na celoroční činnost: 
 
Ing. Smíšková – navrhuje ponechat stávající formulář. 
 
Ing. Potůčková – navrhuje doplnit formulář o podíl kolik žadatel žádá z celkového rozpočtu v procentech, jinak 
s formulářem souhlasí. 
 
Členové SV po diskusi tento návrh zamítli. 
 
Ing. Hanák – souhlasí s návrhem formuláře, pouze navrhuje doplnit do kolonky tréninková činnost hod. 
Členové SV s tímto návrhem souhlasí. 
 
Ing. Vlk – navrhuje nevracet se ke starému formuláři. 
 
Ing. Jeřábková – souhlasí s návrhem formuláře. 
 
K. Cholek - nemá k formuláři připomínek. 
 
Ing. Smíšková – navrhuje ponechat stávající formulář a rozdělit dotace na : 

A/ Investiční - na opravy, rekonstrukce. Použít formulář MŠMT ČR. Žádosti budou hodnotit Sportovní 
výbor spolu se Stavební komisí (viz Statut Sportovního výboru, bod 3). 

 
B/ Neinvestiční 
a) Dotace na jednorázové akce (turnaj, soutěž, závod). Příloha žádosti: Rozpis akce s uvedeným startovným. 
b) Dotace na celoroční činnost 
 
Formulář žádosti o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu kulturní, sportovní a spolkové činnosti a pouze 
doplnit v následujících bodech: 

 
- Základní údaje o žadateli: Do Pozn. uvést, kdo může žádat (NNO - o.s., o.p.s., příspěvková org.). 
- Název projektu: Do Pozn. - žadatel uvede buď celoroční činnost nebo jednorázovou akci. V případě 
jednorázové akce žadatel přiloží „Rozpis soutěže/závodu/ turnaje“ s uvedeným startovným. 
- Podstata a cíl projektu: Ponechat. 
- Doba trvání, doba zahájení: Ponechat. 
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- Plánovaný rozpočet: Ponechat.  
- Výše požadovaného příspěvku a termín čerpání: Do Pozn. uvést jako Uznatelné výdaje  pronájmy 
sportovišť v majetku města, nákup sportovních pomůcek a/nebo technické zabezpečení soutěže a medaile, 
diplomy poháry pro jednorázovou akci. 
- Představa o další formě podpory: Ponechat. 
- Zkušenosti žadatele: Ponechat. 
Poznámky. 
1/Vzhledem k tomu, že se jedná o program podpory sportu a pohybových aktivit, nedoporučuje hodnotit 
žádosti podle toho, zda se jedná o výkonnostní sport. 
2/ Podle zápisů výborů a komisí města se zdá, že se žádá o podporu, prominutí pronájmů atd. na různých 
místech MěÚ. Proto navrhuje rozdělení dotací na investiční a neinvestiční.  
3/ Navrhuje přijímat žádosti pouze na předepsaném formuláři. 

 
P. Macek – je pro něho důležitější pronájem než doprava, jinak s formulářem souhlasí. 
 
J. Vlček – navrhuje tabulku dát do přílohy. 
 
Hlasovalo se o bodu uznatelné výdaje: 
Uvádět procenta pokrytí žádosti u pronájmu sportovišť  - mládež až 100 %, dospělí až 50 %. 
Hlasováno  pro  5, zdrželi se 2 - neodsouhlaseno 
Neuvádět procenta. 
Hlasováno pro 9, - odsouhlaseno. 
 
Nákup sportovního a zdravotního materiálu. 
Hlasováno pro 9, - odsouhlaseno. 
 
Uznávat výdaje na dopravu pro mládežnická družstva. 
Hlasováno pro 7, zdrželi se 2 – odsouhlaseno. 
 
Formulář upravený dle odsouhlasení. 
Hlasováno: pro 8, zdržel se 1 (Ing. Smíšková)- odsouhlaseno 
 
 
I. Peřina vyzval jednotlivé členy SV k vyjádření k formuláři  pro jednorázové akce 
 
Ing. Hanák – doplnit o požadovanou částku a nahradit slova vybavení za materiál. 
 
Ing. Jeřábková – doplit sloupce pro více akcí. 
 
Ing. Smíšková – vrátit se ke starému formuláři. 
 
P. Macek  - doplnit do poznámky uznatelné výdaje. 
 
 
Hlasováno o navrženém formuláři. 
Hlasováno: pro 8, zdržel se 1 (Ing. Smíšková) – odsouhlaseno. 
 
 
 
 
 
3. Dotazník „Sportovní hala“ 
 
Členové SV se dohodli na tom, že rozešlou dotazník sportovním klubům (florbal, basketbal, házená, futsal, 
volejbal) zaměřený na parametry nové „Sportovní haly“.  
Vypracováním dotazníku byl pověřen pan Jiří Mikel, který je na jednání omluven, dotazník však zaslal všem 
členům SV. 
Úkol bude pokračovat v dalším měsíci, členové SV byli vyzváni věnovat vyplnění dotazníku pozornost, 
vyplněný dotazník zaslat do 30.06.2011 panu Mikelovi. 
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4.  Patronáty (informace o kontaktech a činnosti) 
 
Plnění úkolu patronátu nad jednotlivými sportovními kluby. 
 
I. Peřina – Tj Sokol Kuřim – zúčastnil se turnaje stolního tenisu mládeže – v pořádku. 
Ing. Hanák – patronát navázán. 
Ing. Vlk – patronát navázán. 
Ing. Jeřábková – zúčastnila se Velké ceny Kuřimi – střeleckého oddílu – v pořádku. 
Ing. Smíšková – patronát navázán. 
P. Macek – patronát navázán. 
J. Vlček – oddíl basketbalu TJ Kuřim – končí svoji činnost k 30.6.3011 (finanční důvody, chybí trenér) 
 
 

 
5.  Různé 
 
Tajemnice SV – upozorňuje na zdlouhavost předání cen za poukázky fi. hummel. 
Ing. Potůčková – podává jako námět uskutečnit anketu Sportovec roku  1x za dva roky. 
Ing. Hanák - upozorňuje na jednání komise Zdravého města dne 20.06.2011 a Strategický plán rozvoje města. 
Za SV se zúčastní I. Peřina, P. Macek, Ing. M. Vlk a J. Vlček. 
 
Nové formuláře žádostí o podporu budou připraveny v termínu do 30.08.2011, zajišťuje I. Peřina. 
 
Příští jednání SV se bude konat v měsíci září, přesné datum bude všem členům SV zasláno včas emailem. 
 
Předseda SV ukončil jednání výboru ve 20:25 hod. 
 
 
   
 
        
 
         Ivo Peřina   
         předseda sportovního výboru 
       
 
 
 
 
V Kuřimi 14.06.2011 
Zapsala Hana Koláčková 
 
 
 
 
 


