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Z Á P I S   č. 03/2012  
 z jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města Kuřimi 

ze dne 21.03.2012 
 
Přítomni:   
místopředseda výboru:  Ing. Lubomír Stříž, 
členové: Ing. Rostislav Hanák, Ing. Zdeňka Jeřábková, Vojtěch Kopřiva, Ing. Milan Vlk, Ivo Peřina, 

Ing. Alexandra Smíšková, Jan Vlček 
tajemnice: Hana Koláčková 
 
omluven: Petr Macek, Jiří Mikel, Karel Cholek, 
 
hosté:  Jiří Koláček, PaedDr. David Holman, Ing. Petr Němec 
 
 
 
Předseda výboru sportovního pan Ivo Peřina zahájil jednání v 18:05 hod., přivítal členy výboru a 
hosta.  
Jednání je přítomno 8 členů sportovního výboru, výbor je usnášeníschopný. 
 
 
Program: 

1. Vyhodnocení ankety ,,Sportovec roku 2011" 
2. Zadání projektové dokumentace „Sportovní hala“ 
3. Různé 

 
 
 
1.  Vyhodnocení ankety ,,Sportovec roku 2011" 
 
Předseda výboru projednal připravený „Intineář zajištění vyhlašování akce „Sportovec roku 2011“.   
Mimo jiné:  
Vystoupení mezi oceňováním budou 4 - zajišťuje pan Vlček a pan Mikel. 
Pozvání významného sportovce k předávání cen  – zajistí pan Peřina, termín do  28.03.2012. 
Moderátora zajišťuje - Ing. Stříž. 
Občerstvení v restauraci Labbuffata  v KD zajistí pan Peřina a pan Hanák. 
Vyhlašování ankety bude bez vstupného, cena vstupenky na zábavu 80,- Kč, začátek vyhlašování 
ankety v 17:30 hod. a po ukončení vyhlášení ankety začne taneční zábava. 
Upřesnění itineáře proběhne na schůzce sportovního výboru dne 10.04.2012  v 18 hod.   
Pozvánky budou připraveny k odeslání do 30.03.2012, rozeslání dle rozpisu. 
 
 
 
Vyhodnocení nominace:  
 Sportovec: 
 

g) veteráni – muži – Zbyněk Vejrosta, -  Hard Bikers silniční cyklistika 
    Hlasováno: pro 7, zdržel 1 (Stříž)       
f) muži – Vít Helán, -   Sportovně střelecký klub TOS Kuřim 
    Hlasováno: pro 8 
e) ženy  - žádná nominace 
d) Juniorky  - Tereza Polášková, -   volejbal  DDM HIPPO Kuřim 
    Hlasováno: pro 8 
c) Junioři dorost –  Pavel Uher -   Klub silového trojboje Kuřim 
    Hlasováno: pro 8 
b) Žákyně  - Klára Mikelová – volejbal DDM HIPPO Kuřim  
    Hlasováno: pro 8 
a) Žáci  -  Michal Pešek  - atletický klub DDM Kuřim  
    Hlasováno: pro 8 
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 Tým: 
Sportovní tým - mládež dívky – volejbal DDM HIPPO 
    Hlasováno: pro 8 
Sportovní tým – házená SK Kuřim, družstvo mužů A 
    Hlasováno: pro 6, zdržel 2 (Peřina, Smíšková) 

 
 Úspěšní trenéři: 

Jiří Smetana – DDM HIPPO Kuřim  
    Hlasováno: pro 8 
Jiří Skopal – Klub silového trojboje Kuřim 
    Hlasováno: pro 8 

 
 Čestné uznání za podporu a rozvoj sportu: 

Ing. Milan Vlk -   
    Hlasováno: pro 7, zdržel 1(Vlk) 

 
 Nejlepší sportovec klubu: 

Martina Böhmová - DDM HIPPO Kuřim 
    Hlasováno: pro 8 
Filip Kania  - SK Kuřim házená 
    Hlasováno: pro 8 
Jakub Křivánek – Šachový klub Kuřim 
Hlasováno: pro 8 

 
 Mimořádná kategorie: 
  Jindřich Fikar ml.  -  paragliding 

    Hlasováno: pro 7, zdržel se 1 (Stříž) 
 Jennifer Hladká  - Olympia, USK Praha, synchronizované bruslení 

    Hlasováno: pro 7, zdržel se 1 (Stříž) 
 
Ocenění: 

 15  diplomů a 1 čestné uznání 
 poháry nebo plakety pro všechny 
 4 kytky v celkové hodnotě 400,-Kč  
 odměny budou předány formou poukázek na zboží firmy –  celkem 16 poukázek 

 
Cenové hodnoty poukázek: 
2 Trenéři  1.000,-  Hlasováno: pro 7, zdržel se 1  2.000,- 
1 veteráni 1.000,- Hlasováno: pro 7, zdržel se 1  1.000,- 
1 Muži 1.000,-  Hlasováno: pro 7, zdržel se 1  1.000,- 
4 Junioři a žáci    500,- Hlasováno: pro 7, zdržel se 1  2.000,- 
1 Čestné uznání 1.000,- Hlasováno: pro 7, zdržel se 1  1.000,- 
3 Sportovci klubu 500,-  Hlasováno: pro 7, zdržel se 1  1.500,- 
2 Mimořádná kat.  1.000,-  Hlasováno: pro 7, zdržel se 1  2.000,- 
2 Týmy  2.000,-  Hlasováno: pro 7, zdržel se 1  4.000,- 
 
 
 
 
Z jednání odešel Jan Vlček v 20:00 hod., přítomno 7 členů sportovního výboru. 
 
 
2.  Zadání projektové dokumentace „Sportovní hala“ 
 
Ing. Stříž podal podrobnější vysvětlení k níže uvedenému materiálu, který vypracovala pracovní 
skupina pro výstavbu sportovní haly – „Sportovní hala Kuřim – upřesněné zadání pro umístění, rozsah 
a charakter stavby viz níže. 
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Materiál Sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřim – 21. března 2012 

Sportovní hala Kuřim – upřesněné zadání pro umístění, rozsah a charakter stavby 
 
Východiska: 
Sportovní výbor přijal usnesením ze dne 20/2/2012 variantu C. Tato varianta uvažuje realizaci stavby umístěné 
v souladu se zadáním vítězné architektonické studie (dále „studie“), tj. v návaznosti na areál Wellness Kuřim, 
ale požaduje realizaci stavby (resp. dílčích navazujících staveb) v tomto rozvojovém prostoru ve více etapách, 
po ukončení každé z etap předat funkční sportoviště k užívání.  
Usnesením ze dne 20/2/2012 sportovní výbor zadal dopracovat nominovanou pracovní skupinou variantu C 
jako upřesněné zadání pro první stupeň projektové dokumentace. 
 
Upřesněné zadání: 
Na základě jednání se zainteresovanými subjekty pracovní skupina předkládá sportovní komisi: 
Nezbytný rozsah a doporučené zadání první etapy: 

1. Umístění v souladu se zadáním architektonické studie a územním plánem, tj. v návaznosti na areál 
Wellness Kuřim a jeho parkovací plochy a s ohledem na další budoucí rozvoj sportovního areálu. 

2. Komunikační a vstupní prostory řešit úsporně více s ohledem na účelnost a údržbu haly, vstupní 
prostor výrazně omezit oproti návrhu vítězné studie. 

3. Hrací plocha využitelná zejména pro tyto sporty: házená, futsal, florbal, basketbal, volejbal a tenis. 
Umělý povrch vhodný pro výše uvedené sporty, s výběhy za hrací čáru: 
Šířka: min. 20m (max. 22m) + výběh 2m (oproti studii to znamená přidat 2 m výběhy po stranách). 
Délka: 40m (max. 42m) + výběh 2m na obou stranách  
Hrací plocha rozdělitelná na dvě až tři části – menší sportovní aktivity provozované současně pro lepší 
zajištění ekonomiky provozu. 

4. Výška stropu: 8m  (oproti ve studii navrženým 12 metrům). 
5. Šatny: 5-7 šaten vždy pro 16 sportovců vč. sprch vždy pro dvojici šaten + 1 šatna pro rozhodčí. 
6. Tribuna pro přibližně 300 diváků (oproti ve studii navržené kapacitě 800 diváků), maximálně využít 

prostory pod tribunami (tzn. snížit tak celkovou kubaturu budovy),  
7. Zajištění vjezdu menšího technického vozidla na plochu, např. vysokozdvižné plošiny. 
8. Kotelna, technické a úložné zázemí dle možností (příp. s vytažením části tech. zázemí na střechu). 
9. Opatření pro zajištění nízké energetické náročnosti objektu. Konstrukční řešení přizpůsobit nejen 

rozpočtovému omezení realizace stavby a současně zadání pro roční provozní náklady. 
10. Provozní náklady: aproximovat dle projektu TZB roční provozní náklady pod hranici 1,2 mil. korun. 
11. Rozsah očekávaných nákladů realizace stavby projektem omezit do 40 mil. korun (bez terénních 

úprav). 
12. Sociální zařízení: sociální zázemí (WC) a parkovací plochy v rozsahu určeném platnými normami. 
13. Parkoviště: parkovací plochy rovněž v rozsahu určeném platnými normami. 

 
Možný rozsah první etapy, pouze při zachování rozsahu očekávaných nákladů realizace (dle bodu 13): 

14. Kancelář: vstupní prostory doplnit menší místností „vrátnice“, tzn. recepce a kancelář v jednom. 
15. Občerstvení: bar s posezením s výhledem na hrací plochu, např. pro rodiče sportujících dětí 
16. Úložné prostory: 2 - 4 uzamykatelné prostory do max. 12 m2 pro skladování materiálu klubů. 
17. Podlaží: Zvážení vhodnosti vícepodlažního řešení navržené přístavby studie k prostoru samotné haly 

kvůli  možné vyšší nákladovosti na výstavbu s cílem podřídit se cílovému rozpočtovému rámci. 
 
Návrh usnesení: 
Sportovní výbor doporučuje (v návaznosti na své usnesení ze dne 20/2/2012), upřesněné zadání pro první 
stupeň projektové dokumentace stavby, které je realisticky omezeno rozsahem první etapy,  dle  specifikace 
výstupu pracovní skupiny (viz výše). 
Sportovní výbor dále doporučuje neurčovat zadání druhé etapy vůbec, tudíž druhou etapu neprojektovat,  ani 
v rámci vypracování dokumentace pro územní řízení (DUR), ani vypracování dokumentace pro stavební řízení 
(DSP). Možnost rozvoje o přístavby sportovišť a zařízení v dalších letech, které nejsou v kolizi s již 
provozovanými zařízeními v Kuřimi, doporučuje pouze ideově řešit i z hlediska polohy a směrování sportovní 
haly, ale v tuto chvíli nemá žádný význam specifikovat funkční rozsah ani nemá význam projektovat, protože 
očekáváme, že během doby se mohou změnit požadavky veřejnosti na jednotlivá zařízení, případně podmínky 
pro výstavbu či ekonomiku provozu.  
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Předkládá Lubomír Stříž  
V Kuřimi dne 21. 3. 2012 
 
PaedDr. D. Holman předložil k projednání materiál „Zadání projektové dokumentace Sportovní hala 
Kuřim“ (příloha č. 1), který předložil do RM Ivo Peřina, nesoulad je ve výšce stropu  7 – 8 m. 
K tomuto tématu se rozpoutala diskuse. 
 
Ing. Stříž – původně bylo stanoveno 12 m a do budoucna je výhodnější výška 8 m  
Ing. Hanák – dali jsme důvěru pracovní skupině a s jejich předloženými parametry souhlasí. 
 
Ivo Peřina navrhuje změnu materiálu ve dvou bodech: 

1) zrušit  bod 15, z důvodu vybudování samostatného sociálního zázemí k občerstvení. 
Hlasováno: pro 4, proti 1, zdrželi se 2 

2) výška stropu – 7 m    
Hlasováno: pro 4, proti 3 
 
Změny nebyly přijaty. 
 
 
 
Členové výboru hlasovali o návrhu usnesení: 
Návrh usnesení: 
Sportovní výbor doporučuje (v návaznosti na své usnesení ze dne 20/2/2012), upřesněné zadání 
pro první stupeň projektové dokumentace stavby, které je realisticky omezeno rozsahem první etapy  
dle  specifikace výstupu pracovní skupiny (viz výše). 
Sportovní výbor dále doporučuje neurčovat zadání druhé etapy vůbec, tudíž druhou etapu 
neprojektovat,  ani v rámci vypracování dokumentace pro územní řízení (DUR), ani vypracování 
dokumentace pro stavební řízení (DSP). Možnost rozvoje o přístavby sportovišť a zařízení v dalších 
letech, které nejsou v kolizi s již provozovanými zařízeními v Kuřimi, doporučuje pouze ideově řešit i z 
hlediska polohy a směrování sportovní haly, ale v tuto chvíli nemá žádný význam specifikovat funkční 
rozsah ani nemá význam projektovat, protože očekáváme, že během doby se mohou změnit 
požadavky veřejnosti na jednotlivá zařízení, případně podmínky pro výstavbu či ekonomiku provozu.  
 
Hlasováno: pro 5, proti 2 (Peřina, Smíšková), usnesení nebylo přijato  
 
 
 
 
 
3.  Různé 
 
 
Ing. Smíšková -  oddíl plavání bude pořádat 20. ročník Velké ceny v plavání města Kuřimi, předběžně 
je cena pronájmu za 5 hod. v sobotu stanovena ve výši 37.500,-Kč, cena pronájmu se jí jeví vysoká 
nad možnosti klubu, žádá o pomoc. 
 
Předseda výboru přislíbil pomoc při projednávání výše nájmu s Wellness Kuřim. 
 
 
 
 
Předseda sportovního výboru ukončil jednání ve 20.45 hod. 
 
 
 
 
          Ivo Peřina 
          předseda výboru 
 
V Kuřimi 21.03.2012 
Zapsala: Hana Koláčková 


