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Z Á P I S   č. 9/2011  
 z jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města Kuřimi 

ze dne 14.11.2011 

 
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 

 

hosté:  Ing. Drago Sukalovský, Jiří Koláček, PaedDr. David Holman,  

 Aleš Hanák – Florbal Kuřim, Jiří Voneš – Plavecký klub Kuřim o.s. 

 

Předseda výboru sportovního pan Ivo Peřina přivítal členy výboru a hosty a zahájil jednání v 18:05 hod., 

přítomno všech 11 členů. 

 

Program: 

1. Projednávání žádostí o poskytnutí dotace z Programu finanční podpory sportovní činnosti 

města Kuřimi 

2. Různé 

 

 

Před projednáváním navrhuje člen výboru P. Macek změnu programu - doplnit program o bod -  změna povrchu 

nafukovací haly. Host pan Aleš Hanák (florbal Kuřim) přednese návrh na změnu povrchu hřiště v nafukovací 

hale, který v současném stavu nevyhovuje pro hraní florbalu. 

Všichni členové výboru se shodli na tom, projednat tento návrh  na příštím jednání sportovního výboru s tím, 

aby k tomuto návrhu byla předložena stanoviska všech dotčených uživatelů haly. 
 

 

1.  Projednávání žádostí o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu kulturní, sportovní 

a spolkové činnosti města Kuřimi 
Příloha č. 1 
 

Členové výboru posoudili jednotlivé žádosti o dotace z „Programu finanční podpory kulturní, sportovní a 

spolkové činnosti města Kuřimi“ z oblasti sportovní v rámci výzvy roku 2011. Výbor sportovní navrhl 

udělení dotací v celkové výši  985.200,- Kč, viz příloha A. 

 

Návrh usnesení pro ZM - ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu finanční podpory 

kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi z oblasti sportovní, v rámci výzvy roku 2011 v bodech a 

částkách podle přílohy.  

Hlasováno: pro 11 
 

 

2.  Různé 
 

Předseda výboru společně s PeadDr. D. Holmanem navrhli členům podpořit a upravit Strategický plán rozvoje 

města Kuřimi, Rozvojový záměr B.3 a to v Aktivitách doplnit bod: 

 rekonstrukce a další rozvoj městského sportovního areálu 

Hlasováno: pro 11 

Předseda výboru přednese úpravu „Strategického plánu“ na jednání Zastupitelstva města Kuřimi. 

 

Příští jednání výboru sportovního se uskuteční  06.12.2011 v 18:00 hod.  

 

Předseda Výboru sportovního ZM Kuřimi ukončil jednání v 21:25 hod. 

 

 

              Ivo Peřina   

          předseda výboru 

 

V Kuřimi 14.11.2011 

Zapsala: Hana Koláčková 


