
Z Á P I S č. 10/2011 

z jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města Kuřimi 

ze dne 6. 12. 2011 

 

 

Přítomni: 

 

Předseda výboru: Ivo Peřina 

Členové: Ing. Lubomír Stříž, Ing. Milan Vlk, Jiří Mikel, Ing. Rostislav Hanák, Petr Macek, Ing. Zdeňka Jeřábková 

Později se dostavili: Ing. Alexandra Smíšková, Jan Vlček – oba v 19:30 hod. 

 

Tajemnice: Hana Koláčková, z důvodu nemoci zastoupena Mgr. Hanou Němcovou 

 

Omluveni: Karel Cholek, Ing. Alexandra Potůčková (rezignovala na členství) 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Nový povrch v nafukovací hale 

3. Tabulka pronájmu sportovišť 

4. Různé 

 

1. Zahájení 

 

Předseda výboru, pan Ivo Peřina, přivítal všechny přítomné členy a zahájil jednání v 18:00 hod. Dále omluvil nepřítomnost 

člena výboru pana Karla Cholka a oznámil rezignaci Ing. Alexandry Potůčkové na členství ve výboru. Osobně tuto rezignaci 

oznámí Zastupitelstvu města Kuřimi a požádá je o návrh a schválení nového člena sportovního výboru.   

V době zahájení bylo z 10 členů přítomno 7, v 19:30 hod. přišli ještě dva členové, a to Ing. Alexandra Smíšková a pan Jan 

Vlček.  

 

2. Nový povrch v nafukovací hale. 

 

I. Peřina – předložil členům výboru „Stanovisko výboru házené k problematice nového povrchu v nafukovací hale“ (viz 

příloha č. 1), kde házenkáři, jako největší uživatelé, nedoporučují nový povrch, který navrhli florbalisté Kuřim (viz příloha č. 

2). 

Návrh usnesení: Sportovní výbor, na základě předloženého stanoviska výboru oddílu házené, nedoporučuje Zastupitelstvu 

města Kuřimi pořízení nového povrchu do nafukovací haly (viz příloha č. 1 a č. 2).  

 

Hlasováno o navrženém usnesení: 

Hlasováno pro 6, proti 1, zdržel se 0 – odsouhlaseno. 

 

3. Tabulka pronájmu sportovišť. 

 

V 19:30 se dostavili Ing. Alexandra Smíšková a pan Jan Vlček. 

 

Předseda SV předložil členům výboru k diskusi materiál, který byl předložený radě města a kde jsou vypsány částky vybrané 

na nájemné za sportoviště v Kuřimi v roce 2010.  

 

Návrh usnesení: Sportovní výbor požaduje dopracování předloženého materiálu „Vybrané nájemné za sportoviště v Kuřimi 

v roce 2010“ dle dodané struktury. 

 

Hlasováno o navrženém usnesení: 

Hlasováno pro 9, proti 0, zdržel se 0 – odsouhlaseno. 

 



4. Různé. 

 

I. Peřina – formuloval úkoly: 

a) J. Mikel předloží SV dotazník zabývající se otázkou možné výstavby nové sportovní haly v Kuřimi.  

b) Je třeba sestavit pracovní skupinu, která se bude zabývat výstavbou nové sportovní haly. 

 

Návrh usnesení: Sportovní výbor konstatoval absenci pracovní skupiny zabývající se přípravou realizace výstavby nové 

sportovní haly a navrhuje starostovi města ustanovit k tomuto účelu pracovní skupinu. 

 

Hlasováno o navrženém usnesení: 

Hlasováno pro 9, proti 0, zdržel se 0 – odsouhlaseno. 

 

Návrh usnesení: Sportovní výbor pověřuje svého předsedu k jednání s 1. místostarostou města panem Jiřím Koláčkem ve 

věci zajištění provozu kluziště u základní školy na ulici Komenského 511. 

 

Hlasováno o navrženém usnesení: 

Hlasováno pro 9, proti 0, zdržel se 0 – odhlasováno. 

 

Ing. Stříž – navrhl členům SV, aby si do příštího jednání prostudovali pravidla „Sportovce roku“ a navrhli změny. Dále 

navrhl posunutí termínu vyhlašování sportovce roku na konec března. 

 

Příští jednání výboru sportovního se uskuteční 30. 1. 2012 v 18:00 hod. v budově MěÚ Kuřim. 

 

Předseda SV ukončil jednání ve 20:15 hod.  

 

 

           

          Ivo Peřina 

 předseda sportovního výboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kuřimi 6. 12. 2011 

 

Zapsala: Mgr. Hana Němcová 


