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Z Á P I S   č. 07/2012  
 z jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města Kuřimi 

ze dne 21.06.2012 
 
Přítomni:   
předseda sportovního výboru:  PaedDr. David Holman 
členové: Ing. Rostislav Hanák, Jan Vlček. Ing. Zdeňka Jeřábková, Ing. Alexandra Smíšková, 

Ing. Milan Vlk, Petr Macek, Karel Cholek, Jiří Mikel. 
 
tajemnice: Hana Koláčková 
 
omluveni: Ing. Lubomír Stříž, Vojtěch Kopřiva. 
 
Pan PaedDr. David Holman přivítal členy výboru a zahájil jednání v 18:40 hod. Jednání je přítomno 
9 členů sportovního výboru, výbor je usnášeníschopný. 
 
 
 
Program: 

1. Zpráva o činnost patronů 
2. Plán činnosti sportovního výboru na II. pololetí 2012 
3. Návrhy a úvahy o investičních (sportovních) akcích 
4. Různé 

 
 
 

1.  Zpráva o činnosti patronů  
 
Předseda SV zhodnotil práci patronů sportovních oddílů dle stávající tabulky: 
 

1) atletika  
zpráva o činnosti nepředložena 
nebyl stanoven patron, navrženi noví patroni K. Cholek, J. Vlček 
Hlasováno: pro 7, zdržel se 2 
 

2) basketbal  
oddíl zrušen 
 

3) cyklistika patron Ing. M. Vlk 
zpráva o činnosti nepředložena 
 

4) florbal  patron Ing. A. Smíšková 
zpráva o činnosti předložena  

 
5) házená  patron P. Macek 

zpráva o činnosti předložena;  
 

6) horolezci 
zpráva o činnosti nepředložena, nebyl stanoven patron  
navržen nový patron P. Macek 
Hlasováno: pro 8, zdržel se 1 
 

7) kopaná   patron ing. M. Vlk 
zpráva o činnosti předložena 
 

8) wu-shu   patří pod DDM 
 

9) lezecká stěna bez patrona 
 

10) lyžaři  bez patrona 
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11) futsal  patron Ing. R. Hanák 
schůzka proběhla, podána ústní informace, zpráva o činnosti bude zpracována 

 
12) plavci  patron J. Mikel 

zpráva o činnosti předložena 
 

13) stolní tenis patron Ing. A. Smíšková 
zpráva o činnosti nepředložena 
zvolen nový patron Ing. M. Vlk 
Hlasováno: pro 8, zdržel se 1 

 
14) střelci  patron Ing. Z. Jeřábková 

zpráva o činnosti předložena 
 

15) šachy  patron L. Stříž 
zpráva o činnosti nepředložena 
 

16) tenis  patron Ing. R. Hanák 
schůzka proběhla, podána ústní informace, zpráva o činnosti bude zpracována 
 

17) volejbal  patří DDM 
zvolen nový patron K. Cholek 
Hlasováno: pro 8, zdržel se 1 
 

18) silový trojboj patron J. Vlček 
zpráva o činnosti nepředložena 
 

19) taekwon-do patron Ing. Z. Jeřábková 
oddíl nespolupracuje 
 

20) SOKOL  patron Ing. L. Stříž 
zpráva o činnosti nepředložena 
 

21) Orel  patron V. Kopřiva aj. Vlček 
zpráva o činnosti nepředložena 
 

22) DDM  patroni P. Macek, J. Mikel, K. Cholek 
zpráva o činnosti předložena 
 
Předseda sportovního výboru (dále jen SV) žádá do příštího jednání SV zprávy o činnosti dokončit a 
předložit (do zprávy také uvést jak řeší nové financování sportovních oddílu). Také ve spolupráci 
s oddíly aktualizovat údaje v tabulce včetně kontaktů na statutární zástupce. 
 
Dále se členové SV dohodli doplnit a upravit stávající tabulku takto: 

- místo funkcionáři – počet členů výboru 
- místo aktivita/v roce – aktivita v ? měsících 
- přidat přehled členských příspěvků dětí, dospělých a funkcionářů 
- doplnit web oddílu 
- seřadit dle zastřešujících organizací a pak jejich členění na oddíly 

Hlasováno pro změny: pro 9 
 
Termín pro doplnění informací do konce července. 
 
Z jednání v 19:30 hod. odešel pan J. Mikel, přítomno 8 členů sportovního výboru. 
 
 
 
2. Plán činnosti sportovního výboru na II. pololetí 2012 
 
Členové SV svoji činnost plánují dle předchozího roku, pouze doplňují o jednání se zástupci 
sportovních oddílů a organizací ještě před vyhlášením Výzvy na žádosti o poskytnutí dotace z 
Programu finanční podpory sportovní činnosti města Kuřimi. 
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3. Návrhy a úvahy o investičních (sportovních) akcích: 
 
Předseda SV předložil návrhy na investiční akce týkající se sportovní činnosti, o jednotlivých akcích 
členové výboru diskutovali, jedná se o akce: 
 
Cyklostezka Lipůvka 
ZM již rozpracováno. 
Na webu možnost prostudování. 
 
 
Realizace hřiště Jungmannova 
Tato investiční akce měla být realizována letos, z důvodu možnosti dotace bude pravděpodobně 
přesunuta na příští rok. 
 
 
Oprava budovy stadionu 
 
Návrh usnesení: Sportovní výbor doporučuje ZM řešit v rámci investičních akcí v roce 2013 
úpravy objektu tribuny na stadionu v minimálním rozsahu s cílem snížit energetickou 
náročnost objektu (v rozsahu zmenšení oken, výměny výplní oken a dveří a změny osvětlení). 
Hlasováno: pro 7, zdržel 1 
 
 
Povrch hřiště na Podlesí 
Vysoká prašnost povrchu, existují varianty řešení (zatravnit, zpevnit povrch apod.), je potřeba 
nezapomenout na využití pro zimní kluziště. 
 
Návrh usnesení: Sportovní výbor doporučuje ZM řešit v rámci investičních akcí v roce 2013 
úpravu povrchu hřiště na Podlesí s cílem zachování možnosti vybudování zimního kluziště. 
Hlasováno: pro 8  
 
 
Povrch prostoru před stadionem (propojení s nafukovací halou) 
 
Návrh usnesení: Sportovní výbor doporučuje ZM urychleně zajistit v období prázdnin 
realizaci vydláždění komunikace ve sportovním areálu propojení hřišť házené a kopané 
s objektem tribuny. A to i bez ohledu na související akci výměna povrchu nafukovací haly. 
Hlasováno: pro 7, zdržel 1 (Ing. A. Smíšková) 
 
 
Nový povrch nafukovací haly 
Členům SV byly předloženy vzorky materiálů pro nový povrch haly, nejsou však nikde v ČR dosud 
použity.  
Členové SV požadují co nejdříve vyhlásit výběrové řízení na realizaci této investiční akce. 
 
 
Projekt prvního stupně projektu Nové sportovní haly 
Schváleno ZM 15.5. 
 
Návrh usnesení: Sportovní výbor doporučuje ZM, oproti schválenému postupu přípravy na 
jednání ZM dne 15.05.2012 usnesení č. 1099/2012, realizovat jen jedno výběrové řízení na 
dodavatele projektové dokumentace a to pro oba stupně projektové dokumentace, jak pro 
územní řízení tak pro stavební povolení. 
Hlasováno: pro 8 
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4.Různé 
 
 
Ing. A. Smíšková navrhuje: 
Navrhuji s odvoláním na "Koncepci státní podpory sportu 2011" a dále na Rozpočet města Kuřimi 
2012 (rozpočtový oddíl 34, Tělovýchova a zájmová činnost) projednat ve Sportovním výboru: 

1/ možnost vytvořit pro "Program finanční podpory sportu" samostatnou položku v rozpočtovém 
oddílu 34 s cílem stanovit finanční částku jakou může město každoročně podporovat sportovní 
činnost 

2/ možnost navýšení  "Programu finanční podpory sportu" z výdělků loterií s cílem vytvoření 
finanční rezervy pro případné spolufinancování projektů na podporu sportu a zdraví z dotačních 
programů JMK, MŠMT a MZ ČR. 

 
Návrh usnesení: Sportovní výbor žádá finanční výbor o stanovisko k návrhu Ing. A. Smíškové. 
Hlasováno: pro 8 
 
 
 
Předseda SV informoval o přesunu a úpravě dětského hřiště v Dílech za sv. Janem. 
 
 
 
Ing. Milan Vlk na žádost občanů města upozorňuje na hluk a nepořádek na hřišti u ZŠ Komenského 
v nočních hodinách. 
 
Návrh usnesení: Sportovní výbor doporučuje ZM zajistit zkvalitnění dodržování provozní doby 
nad provozem hřiště na ulici Komenského. 
Hlasováno: pro 8 
 
 
 
Termín příštího jednání sportovního výboru dne  21.08.2012 v 18:30 hod. 
 
Předseda  SV ukončil jednání sportovního výboru ve 20:35 hod. 
 
 
 
 
 
 
         PaedDr. David Holman 
         předseda výboru 
 
V Kuřimi 21.06.2012 
Zapsala: Hana Koláčková 


