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Z Á P I S   č. 05/2012  
 z jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města Kuřimi 

ze dne 10.04.2012 
Přítomni:   
předseda výboru:  Ivo Peřina, 
členové: ,Ing. Zdeňka Jeřábková, Vojtěch Kopřiva, Ing. Rostislav Hanák, Ing. Milan Vlk, Jiří Mikel, 
Petr Macek, Jan Vlček. 
Pan Karel Cholek se dostavil před bodem „Různé“. 
 
tajemnice: Hana Koláčková 
 
omluveni: Ing. Lubomír Stříž, Ing. Alexandra Smíšková. 
 
 
Předseda výboru sportovního pan Ivo Peřina přivítal členy výboru a zahájil jednání v 18:15 hod. 
Jednání je přítomno 8 členů sportovního výboru, výbor je usnášeníschopný. 
 
 
Program: 

1. Příprava vyhlašování výsledků ankety ,,Sportovec roku 2011" 
2. Různé 

 
 
 

1.  Příprava vyhlašování výsledků ankety ,,Sportovec roku 2011" 
 
Předseda výboru projednal připravený „itinerář“ (příloha č.1), vypracovaný k zajištění vyhlašování 
výsledků akce „Sportovec roku 2011“. Jednotlivé úkoly byly postupně odsouhlaseny a v případě 
potřeby upraveny.  
Pan Vlček a pan Kopřiva zpracují podrobně dramaturgii předávání cen, paní Koláčková zajistí předání 
moderátorovi večera. 
Vyhlašování se koná v pátek 20.4.2012, členové výboru se dostaví pokud budou moci s hodinovým 
předstihem.  
Organizaci večera zajišťuje pan Vlček a pan Kopřiva.  
 
 
 
3.  Různé 
 
Členové výboru projednali znění „Výzvy“ (příloha č. 2), která se týká spolupráce se sportovními oddíly 
při pořádání ankety sportovec roku. Hlasovali o předání „Výzvy“ sportovnímu oddílu FC Kuřim. 
Hlasováno: pro 9  
 
Pan Ivo Peřina informoval členy sportovního výboru o tom, že na jednání Zastupitelstva města Kuřimi 
konaného dne 10.04.2012 odstoupil z funkce předsedy Sportovního výboru Zastupitelstva města 
Kuřimi a ukončil zároveň své členství ve sportovním výboru, funkci bude vykonávat do 30.04.2012.  
Novým členem a předsedou sportovního výboru byl usnesení ZM č.1067/2012 zvolen pan PaedDr. 
Davida Holmana. 
 
Pan Ivo Peřina poděkoval za spolupráci všem členům sportovního výboru a popřál do další činnosti 
výboru hodně úspěchů. 
Přislíbil, že nadále bude maximální formou podporovat sportovní činnost města Kuřimi. 
 
Jednání sportovního výboru ukončil v  19:15 hod. 
 
          Ivo Peřina 
          předseda výboru 
 
V Kuřimi 10.04.2012 
Zapsala: Hana Koláčková 


