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Z Á P I S   č. 01/2012  
 z jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města Kuřimi 

ze dne 30.01.2012 
 
Přítomni:   
předseda výboru:  Ivo Peřina 
členové: Ing. Lubomír Stříž, Ing. Rostislav Hanák, Karel Cholek, Ing. Zdeňka Jeřábková, Jiří Mikel, 

Vojtěch Kopřiva, Ing. Alexandra Smíšková, Jan Vlček, Ing. Milan Vlk. 
tajemnice: Hana Koláčková 
omluven: Petr Macek  
 
hosté:  Ing. Oldřich Štarha 
 
Předseda výboru sportovního pan Ivo Peřina zahájil jednání v 18:05 hod., přivítal členy výboru, hosta 
a představil nového člena sportovního výboru pana Vojtěcha Kopřivu. 
Jednání je přítomno 10 členů sportovního výboru, výbor je usnášeníschopný. 
 
 
Program: 

1. Přehled využití a výše pronájmů sportovních zařízení ve městě Kuřimi 
2. Dotazník ,,Hala“  
3. Činnost ,,Patronů"  
4. Příprava ankety ,,Sportovec roku 2011" 
5. Různé 

 
 
 
1.  Přehled využití a výše pronájmů sportovních zařízení ve městě Kuřimi 
Příloha č. 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A. 
 
Všem členům sportovního výboru byl s pozvánkou zaslán materiál, ve kterém je uveden rozpis využití 
sportoviště a nájemná tohoto sportoviště za rok 2011 a to. : 

- Sportovní hala 
- Wellness Kuřim 
- ZŠ Tyršova malá tělocvična 
- ZŠ Tyršova velká tělocvična 
- ZŠ Jungmannova - tělocvična 
- ZŠ Komenského - tělocvična 

Předseda výboru projednal tento materiál, navrhuje doplnit je o kolonku: vyfakturované částky za 
pronájmy celkem za příslušný rok. 
Nahradit počet měs./rok - počet účtovaných hodin/rok. 
 
Přijaté usnesení: SV souhlasí s využitím rozpisů dle doplnění a navrhuje zpracovávat tyto rozpisy 
každoročně. 
Hlasováno:   pro 10 
 
 
 
2.  Dotazník ,,Hala“  
 
J. Mikel – všechny vrácené dotazníky od sportovních oddílů byly zpracovány a výstup z nich má 
k dispozici předseda výboru Ivo Peřina.    
 
Do jednání se zapojil místostarosta města Ing. O. Štarha a seznámil členy výboru s usnesením ZM, 
které na svém jednání odsouhlasilo 1 mil. Kč na zpracování územního rozhodnutí na vybudování 
sportovní haly. 
Rozpoutala se široká diskuse o podobě zpracování projektu. 
Výsledkem je navržená pracovní skupina. 
Nominace pracovní skupiny pro příprava studie nebo varianty nové sportovní haly od členů 
sportovního výboru proběhla na jednání SV dne 13.09.2011, zatím jsou navrženi: 
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Jiří Mikel, Ing. Lubomír Stříž – členové sportovního výboru 
Ing. Petr Ondrášek, Jiří Hrůza – účast zajistí J. Mikel  
Zdeněk Přichystal – účast zajistí Ing. L. Stříž  
 
Do příštího jednání budou pozváni všichni navržení členové pracovní skupiny společně s přizvaným 
architektem (zajistí místostarosta Ing. O. Štarha), který společně s pracovní skupinou bude jednat o 
vyhovujících parametrech nové sportovní haly. 
 
 
 
3.  Činnost ,,Patronů"  
 
I.Peřina – činnost „patronů“ se osvědčila a spolupráce s oddíly musí pokračovat. 
Ing. A. Smíšková – její spolupráce s „Orlem“ nefunguje a vzdává se patronátu.  
Novými patrony Orla jednoty Kuřim jsou V. Kopřiva a Vlček. 
Ing. A. Smíšková se stává patronkou oddílu „Florbal Kuřim“. 
Hlasováno: pro  10 
 
 
 
4.  Příprava ankety ,,Sportovec roku 2011" 
 
Předseda SV dal hlasovat, zda se vyhlášení ankety bude konat každoročně. 
Hlasováno: pro 10 
 
Jsou navrženy dvě varianty uskutečnění předávání cen, do příštího jednání přednese J. Vlček návrh 
na předávání na větší sportovní akci spojené s taneční zábavou 
Druhá varianta již zaběhnutý postup předávání cen v komornějším duchu 
 
Ing. L. Stříž zpracuje rozpis potřebných úkonů k vyhlášení ankety do příštího jednání. 
 
 
 
5.  Různé 
 
Předseda výboru seznámil členy s usnesením, které bylo přijato ZM Kuřimi, které odsouhlasilo 
4 miliony na atletické hřiště u ZŠ Jungmannova. 
Činnost oddílu JUDO Královo Pole splňuje požadavky stanovené v ,,Programu na podporu kult. sport. 
a spolkové činnosti na udělení finanční částky na podporu jejich činnosti.  
Ing. Hanák – seznámil s projednáváním materiálu o novém povrchu nafukovací haly na zastupitelstvu 
města Kuřimi   
Vysvětlil, že oddíl házené není proti novému povrchu, ale jde mu o to, aby nový povrch byl kvalitní. 
Ing. Hanák – do příštího výboru dává veřejný příslib vyvolat jednání se zástupci florbalového klubu. 
Účelem jednání bude posouzení technických parametrů a funkčních vlastností nového povrchu.  
 
 
 
Příští jednání výboru sportovního se uskuteční  20.02.2012 v 18:00 hod.  
 
Předseda Výboru sportovního ZM Kuřimi ukončil jednání v 20:35 hod. 
 
 
 
 
              Ivo Peřina   
          předseda výboru 
 
V Kuřimi 30.01.2012 
Zapsala: Hana Koláčková 


