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Z Á P I S   č. 01/2013  
 z jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města Kuřimi 

ze dne 03.01.2013 
 
Přítomni:   
předseda sportovního výboru:  PaedDr. David Holman 
členové: Ing. Lubomír Stříž, Ing. Rostislav Hanák, Ing. Zdeňka Jeřábková, Jiří Mikel, 

Ing. Alexandra Smíšková, Jan Vlček, Ing. Milan Vlk. 
 
tajemnice: Hana Koláčková 
 
později se dostavil: Karel Cholek 
omluveni: Petr Macek, Ing. Vojtěch Kopřiva 
 
 
Předseda SV PaedDr. David Holman přivítal členy výboru a zahájil jednání v 18:10 hod., přítomno 8 
členů SV, výbor je usnášeníschopný. Předseda SV předal členům SV k prostudování novou žádost o 
dotaci DDM Kuřim volejbalového kroužku DDM HIPPO Kuřim o poskytnutí příspěvku z Fondu na 
podporu kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi. 
 
 
Program: 
1) Zprávy členů sportovního výboru z kontroly stavu sportovišť a informace patronů o situaci 

ve sportovních klubech 
2) Informace o stavu příprav zadání projektové dokumentace „Sportovní hala Kuřim“ 
3) Stanovisko SV k návrhu oprav a investičních akcí v oblasti sportu pro rok 2013 a výhled 

pro rok 2014 
4) Návrh změn Programu na podporu kulturní a spolkové činnosti pro rok 2014, plán hlavních 

sportovních událostí roku 2013 – podíl města na jejich propagaci 
5) Anketa Sportovec roku  
6) Různé 
 
 
 
1. Zprávy členů sportovního výboru z kontroly stavu sportovišť a 
informace patronů o situaci ve sportovních klubech 
 
Nové informace patronů od sportovních oddílů zatím nejsou. 
 
Úprava tabulky sportovních oddílů a jejich patronů bude předložena tajemnicí SV do příštího jednání. 
 
Členové SV projednali stav hřišť ve městě, Ing. Stříž předložil k prostudování návrh tabulky pro 
budoucí hodnocení stavu a potenciálu jednotlivých hřišť i z hlediska koncepce jejich rozvoje podle 
cílení na různé skupiny (např. hřiště prioritně pro předškolní mládež, hřiště prioritně pro výkonnostní 
sport apod.), k čemuž je vhodné přihlížet při jejich dovybavování i stanovení provozního řádu. 
 
Přijaté usnesení: SV doporučuje ZM zajistit zavírání hřišť u ZŠ Tyršova, ZŠ Jungmannova a školy 
na ul. Komenského v nočních hodinách. 
Hlasováno pro 8 
 
Přijaté usnesení: SV doporučuje ZM pro zimní sezonu zajistit zprovoznění kluziště u školy na ul. 
Komenského, ZŠ Jungmannova a na hřišti na Podlesí. 
Hlasováno pro 8 
 
 
1) Hřiště ZŠ Tyršova 

- o kontrole informoval J. Vlček - bez zásadnějších problémů 
  
Přijaté usnesení: SV doporučuje ZM, aby hřiště na ZŠ Tyršova zůstávalo otevřeno do setmění 
s výjimkou, kdy venkovní teplota klesne pod –5°C. 
Hlasováno: pro 8 
 
Předseda SV zajistí předání informace o zavírání hřiště ve školním rozhlase ZŠ Tyršova. 
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2) Stadion 

- informace o stavu předal Ing. Hanák 
 
Přijaté usnesení: SV doporučuje ZM instalaci videozvonku v objektu stadionu pro zabezpečení 
šaten. 
Hlasováno pro 8 
 
Přijaté usnesení: SV doporučuje ZM opravu zničeného plotu u travnatého hřiště na kopanou a 
zajištění opravy nebo výměny nezakotvených střídaček pro letní provoz házenkářského hřiště. 
Hlasováno pro 8 
 
Do jednání se dostavil Karel Cholek, přítomno 9 členů SV. 
 
 
 
2. Informace o stavu příprav zadání projektové dokumentace „Sportovní hala 

Kuřim“ 
 
Předseda SV informoval o stavu přípravy akce „Sportovní haly Kuřim - projekt“. 
 
 
 
3. Stanovisko SV k návrhu oprav a investičních akcí v oblasti sportu pro rok 

2013 a výhled pro rok 2014 
 
Členové SV diskutovali o materiálu „Investiční akce 2013“, které se týkají sportu: 
p.č. 
  2 rekonstrukce sportoviště ZŠ Jungmannova 
18 projekt cyklostezka Lipůvka 
20 sportovní rekreační plocha Díly za sv. Janem  
30 hřiště Podlesí -  SV navrhuje změnu - povrch hřiště ne umělý, ale mlat 
34 úprava vrtu na sportovním stadionu 
42 rekonstrukce tribuny na stadionu - SV doplňuje  - zprovoznění venkovních WC 
46 nákup pozemku na Dílech pro hřiště 
 
 
Přijaté usnesení: SV doporučuje ZM investiční akce a opravy týkající se sportu v předloženém 
materiálu „Investiční akce 2013“ se změnou u poř. č. 30, a 42 dle zápisu. SV konstatuje, že k rozsahu 
akcí nemá ve všech případech dostatečné podklady. 
Hlasováno: pro 9 
 
Přijaté usnesení: SV konstatuje, že připomínky SV dosud nebyly zohledněny v rozsahu přijatých 
usnesení v zápisu SV ze dne 02.10.2012.  Proto doporučuje v projektu hřiště ZŠ Jungmannova 
upravit lajnování v rozsahu: 

- umístit napříč hlavního hřiště i dvě hřiště na miniházenou,  
- opravit lajnování basketbalového hřiště v souladu s pravidly basketbalu,  
- hlavní hřiště = hřiště pro mezinárodní házenou a futsal, 
- zredukovat, nebo zcela odstranit lajnování a sloupky pro ostatní uvažovaná hřiště. 

V případě, že na hřiště nebude poskytnuta dotace provést redukci rozsahu, a to: zrušit nové oplocení 
celého areálu a vybavení areálu mimo hřiště. 
Hlasováno pro 9 
 
 
4. Návrh změn Programu na podporu kulturní a spolkové činnosti pro rok 

2014, plán hlavních sportovních událostí roku 2013 – podíl města na jejich 
propagaci 

 
Tento bod jednání byl pouze prodiskutován, členové SV uvažovali o možných změnách, jako např. 
 

- rozdělit v rozpočtu města (Fond na podporu kulturní, sportovní a spolkové činnosti) sport a 
kulturu 
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- dotace udělovat dvoukolově s tím, že v prvním kole především celoroční aktivity, ve druhém 
kole jen menší část na pokrytí předem obtížně předvídatelných výdajů a menších akcí    

- debata na toto téma bude pokračovat, aby byl návrh řešení předložen včas a po důkladné 
diskusi  

 
 
5. Anketa Sportovec roku 2012 
 
Pro menší zájem některých sportovních oddílů byly navrženy dvě možnosti konání ankety Sportovec 
roku a to:  

1) uspořádat anketu 1x za 2 roky    Hlasováno: pro 7, proti 2 
2) každý rok pouze v menším rozsahu     Hlasováno: pro 2 

 
 
Přijaté usnesení: SV doporučuje ZM uskutečnit anketu Sportovec roku 2012 v menším rozsahu 
v prostorách ZUŠ a následující roky konat tuto anketu jen 1x za 2 roky.  
Hlasováno: pro 8, zdržel se 1 
 
Bude-li ZM s vyhlášením ankety Sportovec roku 2012 souhlasit, navrhuje SV ponechat pravidla (a 
kategorie) tak, jak byla navržena v loňském roce. 
Termíny: 
- předložení nominací do  21.02.2013 
- vyhodnocení ankety dne 25.02.2013,  
- slavnostní vyhlášení ankety  -  21. nebo 28.03.21013 v sále ZUŠ. 
 
Přijaté usnesení: SV jmenuje pracovní skupinu pro slavnostní vyhlášení ankety sportovec roku 2012 
ve složení: Jan Vlček, Ing. Vojtěch Kopřiva, Jiří Mikel s tím, že ostatní členové SV budou této pracovní 
skupině nápomocni. 
Hlasováno: pro 9 
 
V souvislosti s oceňováním sportovců a osobností sportu města budou všechny sportovní oddíly 
obeslány dopisem s výzvou k uvedení všech významných sportovců k doplnění do knihy o Kuřimi. 
Znění dopisu připraví předseda SV, rozeslání zajistí tajemnice SV. 
 
Z jednání odešli - Ing. L. Stříž a Ing. A. Smíšková, přítomno 7 členů sportovního výboru. 
 
 
6. Různé 
 
Předseda SV předložil k hlasování členům SV žádost o dotaci DDM Kuřim volejbalového kroužku 
DDM HIPPO Kuřim o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu kulturní, sportovní a spolkové činnosti 
města Kuřimi. 
V řádném termínu předložily žádost na pokrytí výdajů na soustředění, která jim byla zamítnuta. 
Z důvodu, že potřebují zajistit materiálové vybavení kroužku (které původně chtěli vyřešit nákupem 
materiálu na soustředění), předkládají novou žádost k posouzení. 
 
Přijaté usnesení: SV doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 
finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi z oblasti sportu, pro DDM Kuřim 
na činnost volejbalového kroužku na materiálové vybavení ve výši 14.200,- Kč. 
Hlasováno: pro 7 
 
Termín příštího jednání sportovního výboru dne 25.02.2013  v 18 hod. 
 
Předseda SV ukončil jednání sportovního výboru ve 21:15 hod. 
 
 
 
 
         PaedDr. David Holman 
         předseda výboru 
V Kuřimi 08.01.2013 
Zapsala: Hana Koláčková 


