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Z Á P I S č. 01/2020 

z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města 
Kuřimi, ze dne 05.01.2020  

 

Přítomni:  

předseda:  Ing. Jan Vlček MSc. 

místopředseda: Ing. Lubomír Stříž 

členové: Ing. Petr Fučík, Ing. Rostislav Hanák, Levon Hovhannisjan, Ing. Milan Vlk, 

Aleš Sikora, Jiří Voneš, Petr Macek 

omluveni:   Vladislav Prosecký, Jiří Mikel 

nepřítomen: 

tajemnice:   Kateřina Friedlová 

hosté:   Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta 

 

Předseda sportovního výboru (dále jen SV) zahájil jednání v 17:35 hod., přítomno je 9 členů výboru, 

výbor je usnášeníschopný.  

 

Pro jednání byl schválen následující program. 

 
Program: 

1. Vyhodnocení návrhu nominovaných na Sportovce města Kuřimi za rok 2019 
 

2. Organizace ankety - Sportovec města Kuřimi za rok 2019 

3. Kontrola činnosti sportovních klubů 

4. Různé 

 
Bod 1. 

Vyhodnocení návrhu nominovaných na Sportovce města Kuřimi za rok 2019 

Členové SV se seznámili s návrhy nominací na Sportovce města Kuřimi za rok 2019. 

Tradiční anketa města Kuřimi se vztahuje k činnosti za kalendářní rok 2019. Kritéria a složení kategorií 

jsou stejná jako v předchozích letech. Výbor bude postupovat podle dokumentu  „Pravidla ankety 

Sportovec města Kuřimi“ – dokument je veřejně dostupný na webu města. Jsou zde také zveřejněné 

výsledky ankety z minulých let. 

 

Členové se seznámili s návrhy veřejnosti.  

 

Návrhy byly podány v pěti základních kategoriích: 

A Sportovec města Kuřimi (muži a ženy) 

B Nejlepší junior města Kuřimi (dorostenci, dorostenky, junioři a juniorky) 

C Sportovní talent města Kuřimi (mládež do 15 let) 

D Sportovní tým města Kuřimi 

E Nejlepší trenér města Kuřimi 

 

Výbor obdržel i jeden návrh na Čestné uznání za podporu a rozvoj sportu a sedm návrhů na 

Mimořádné ocenění a jedno ocenění Fair-play. 
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F Čestné uznání za podporu a rozvoj sportu 

G Mimořádné ocenění + fair-play 

 

J. Vlček – na příští SV – pravidla pro vyhlášení – talent roku – ocenění bez vítěze kategorie, struktura 

návrhů 

 

Předseda SV navrhuje stejný postup, jako v předchozích letech. To znamená ve všech kategoriích 

vybrat z nominovaných tři nejlepší z dané kategorie a z nich pak určit vítěze. 

Hlasováno: pro 9 

 

Předseda SV navrhl před hlasováním o vítězích jednotlivých kategorií, aby v kategorii C a H, byli 

vyhlášeni ocenění zvlášť v podkategorii muži/chlapci a ženy/dívky. O tomto návrhu výbor hlasoval. 

          Hlasováno: pro 9 

 

Dále předseda SV seznámil členy výboru s nominacemi v dalších kategoriích, představil nominované, 

dle přílohy. Tyto nominace byly diskutovány a o konečném návrhu se hlasovalo. 

 
 

C Sportovní talent města Kuřimi (mládež do 15 let) – dívky  Hlasováno: pro 9 

 – chlapci  Hlasováno: pro 9 

B Nejlepší junior města Kuřimi (do 21 let)     Hlasováno: pro 9 

A Sportovec města Kuřimi (muži a ženy)     Hlasováno: pro 9 

D Sportovní tým města Kuřimi      Hlasováno: pro 9 

E Nejlepší trenér města Kuřimi      Hlasováno: pro 9 

F Čestné uznání za podporu a rozvoj sportu    Hlasováno: pro 9 

G Mimořádné ocenění – ženy      Hlasováno: pro 9 

     – muži                Hlasováno: pro 9 

 – Fair-play      Hlasováno: pro 9 

 
Bod 2. 

Organizace ankety - Sportovec města Kuřimi za rok 2019 

 

Pro přípravu slavnostního vyhlášení svolá předseda zvlášť pracovní skupinu.  

- prezentace, web: J. Vlček, P. Ondrášek 

- medaile, poháry, grafika: J. Mikel 

- diplomy: J. Voneš 

- výlep: kulturní centrum 

- foto: S. Šmahelová 

- pomoc nabídli: M. Vlk, A. Sikora, L. Hovhannisjan, P. Macek, L. Stříž 

 

Slavnostní vyhlášení ankety proběhne 27. 3. 2020. Letos nově v kulturním domě. 

 

V 19:10 hod. odešel z jednání M. Vlk a L. Hovhannisjan. 
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Bod 3. 
 Kontrola činnosti sportovních klubů 

Předseda SV navrhuje systém kontrol klubů, které žádají město o dotace. Je potřeba vybrat členy 

výboru, kteří by byli ochotni kontrolovat náhodně, jestli je vše v souladu s pravidly dotace. 

P. Macek – týkat by se to mělo pouze nových klubů, o kterých nemáme dané informace nebo nemáme 

zástupce ve SV. 

J. Vlček – primárně by nešlo o kontrolu, ale seznámení se s klubem, jak funguje, popřípadě nabídnutí 

pomoci. Při udělování dotací nemáme dostatek informací.  

J. Voneš – pomoc i pro stávající kluby, které kazí rok co rok žádost o dotaci. 

 

Bod 4. 
 Různé 

J. Voneš – zvážit kredity místo peněz, kvůli přefakturaci přicházíme o peníze. 

J. Vlček – na dalším SV – prodiskutovat pravidla přidělování peněz na nájmy 
- strategie rozvoje sportu – najít a rozeslat dokument rozvoj sportovišť a 

zaktualizovat plán 
 

L. Stříž – údržba cyklostezky Kuřim – Lipůvka. Je špatně sypat štěrkem, nedá se pak jezdit na 

silničních kolech a kolečkových bruslích/lyžích. Najít jiný způsob zimní údržby. 

 
 
 
 
 
 
 
Předseda SV ukončil jednání v 19:55 hod 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jan Vlček MSc. 

předseda Sportovního výboru ZM Kuřim 

 

 

 

 

v Kuřimi 05.01.2020 

zapsala: Kateřina Friedlová 


