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Z Á P I S   č. 06/2012  
 z jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města Kuřimi 

ze dne 24.05.2012 
Přítomni:   
předseda sportovního výboru:  PaedDr. David Holman 
členové: Ing. Zdeňka Jeřábková, Vojtěch Kopřiva, Ing. Lubomír Stříž, Ing. Alexandra Smíšková, 
Ing. Milan Vlk, Petr Macek, Karel Cholek, v 19 hod se dostavil Jiří Mikel. 
 
tajemnice: Hana Koláčková 
 
omluveni: Ing. Rostislav Hanák, Jan Vlček. 
 
hosté: STA, Ing. Petr Ondrášek, Ivo Peřina, Jiří Chladil 
 
 
Pan PaedDr. David Holman se představil jako nový předseda sportovního výboru, pozdravil a přivítal 
členy výboru a zahájil jednání v 18:30 hod. Jednání je přítomno 8 členů sportovního výboru, výbor je 
usnášeníschopný. 
 
Program: 

1. Kontrola plnění úkolů  
2. Plán činnosti sportovního výboru na II. pololetí 2012 
3. Informace o postupu prací na přípravě akce Sportovní hala Kuřim a akce 

rekonstrukce školního hřiště u ZŠ Jungmannova   
4. Různé 

 
 
1.  Kontrola plnění úkolů  
 
Předseda výboru projednal se členy výboru patronáty nad jednotlivými sportovními oddíly a kluby. 
Úkol pro všechny patrony - podat zprávu o spolupráci se sportovními oddíly (mimo jiné jak daný sport 
řeší nové financování sportovních oddílu) a odeslat ji na email pana Holmana holman@mediaage.cz . 
Termín: do 14.06.2012 
 
Předseda sportovního výboru zprávy zpracuje do příštího jednání, které se bude konat dne 21.6.2012. 
 
 
 
2. Plán činnosti sportovního výboru na II. pololetí 2012 
 
Plán činnosti navrhne předseda sportovního výboru na příští jednání sportovního výboru. 
 
 
 
3. Postupu prací na přípravě akce Sportovní hala Kuřim 
 
Členové sportovního výboru stanovili termín pro jednání pracovní skupiny pro výstavbu nové sportovní 
haly -  termín 19.06.2012. 
 
Host jednání pan Ing. Petr Ondrášek (člen pracovní skupiny) – sdělil, že zájem o členství v pracovní 
skupině projevili členové komise výstavby pan V. Zejda a pan Ing. P. Němec, je na členech 
sportovního výboru, aby je odsouhlasili.  
Pan Ondrášek dále navrhuje zvolit do pracovní skupiny pana Ing. Michala Hanáka, soudního znalce a 
výrobního ředitele společnosti ÚRS, která vydává často zmiňované „tabulky URSu. 
 
Členové sportovního výboru se dohodli vždy do jednání pracovní skupiny přizvat jako hosty pana 
Němce nebo pana Zejdu. 
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Předseda sportovního výboru podává návrh usnesení: 
Sportovní výbor doplňuje pracovní skupinu pro výstavbu nové sportovní haly o nového člena pana Ing. 
Michala Hanáka. 
Hlasováno pro 8 
 
Pracovní skupinu nyní tvoří: 

1) Ing. Lubomír Stříž – člen sportovního výboru 
2) Jiří Mikel – člen sportovního výboru 
3) Ing. Petr Ondrášek 
4) Jiří Hrůza  
5) Zdeněk Přichystal 
6) Ing. Michal Hanák 

 
Sportovní výbor doporučuje RM doplnit časový harmonogram výstavby nové sportovní haly o termíny 
jednání pracovní skupiny a sportovního výboru. 
Hlasováno:  pro 8 
 
V 19 hod. se do jednání dostavil pan Mikel, přítomno 9 členů sportovního výboru. 
 
 
 
4. Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ Jungmannova   
 
Předseda výboru prezentoval materiál o rekonstrukci školního hřiště u ZŠ Jungmannova členům 
sportovního výboru. 
Pro nedostatek času k prostudování materiálu bude materiál emailem rozeslán a do úterý 29.05.2012 
mohou členové SV k tomuto materiálu zaslat náměty a návrhy emailem panu Holmanovi. 
 
 
 
5. Různé 
Financování sportu 
Materiál k tomuto tématu zaslal Ing. Petr Němec, je přílohou tohoto zápisu. 
Přehled o tomto materiálu přednesl pan starosta. 
Pro město znamená navýšení zhruba o 5 mil. Kč, které budou použity spíše na investice. 
Toto téma rozvinulo bohatou diskusi, která však dosud není uzavřena, pro více nejasností. 
 
Skateboardové hřiště 
Pan Ivo Peřina přestavil členům sportovního výboru pana Jiřího Chladila, který vznesl požadavek 
obnovit v Kuřimi skateboardové hřiště. Rádi by navštěvovali skatepark na škole Komenského, který 
tam dříve byl. 
Požadavek na velikost hřiště je asi  40x10-20. 
Do příštího jednání členové výboru přezkoumají možnosti, kde by toto hřiště mohlo být zbudováno, 
požadavkem je dále od obydlí, z důvodu většího hluku. 
 
Návrh členů výběrové komise na novou zakázku pro nový povrch nafukovací haly 
Sportovní výbor doporučuje RM do výběrové komise na novou zakázku pro nový povrch nafukovací 
haly zástupce uživatelských sportů za házenou pana Ing. R. Hanáka a za florbal pana P. Macka.  
Hlasováno: pro 9 
 
 
Termín příštího jednání sportovního výboru dne  21.06.2012 v 18:30 hod. 
 
Jednání sportovního výboru ukončil předseda sportovního výboru  v 19:50 hod. 
 
 
         PaedDr. David Holman 
         předseda výboru 
 
V Kuřimi 24.06.2012 
Zapsala: Hana Koláčková 


