
1 
 

Z Á P I S   č. 02/2013  
 z jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města Kuřimi 

ze dne 25.02.2013 
 
 
Přítomni:   
předseda sportovního výboru:  PaedDr. David Holman 
členové: Ing. Lubomír Stříž, Ing. Rostislav Hanák, Ing. Zdeňka Jeřábková, Ing. Vojtěch Kopřiva, 

Jan Vlček, Ing. Milan Vlk, Karel Cholek, Jiří Mikel.  
 
tajemnice: Hana Koláčková 
 
 
omluveni: Ing. Alexandra Smíšková, Petr Macek,  
 
 
Předseda SV zahájil jednání v 18:15 hod., přítomno 9 členů sportovního výboru. 
 
 
 
Program: 
1) Informace patronů o situaci ve sportovních klubech 
2) Anketa Sportovec roku 2013 
3) Informace ze ZM o schválení investičních akcí a oprav týkajících se sportu na rok 2013 
4) Různé 
 
 
 
1. Informace patronů o situaci ve sportovních klubech 
 
Nové informace patronů od sportovních oddílů zatím nejsou. 
Ing. L. Stříž – v minulosti se osvědčilo pozvat zástupce jednotlivých klubů přímo do jednání SV, 
doporučuje do výhledu jednání SV - září, říjen. 
Členové SV s návrhem souhlasí. 
 
 
 
 
 
2. Anketa „Sportovec roku 2012“ 
 
 
Pracovní skupinu pro slavnostní vyhlášení ankety sportovec roku 2012 tvoří Jan Vlček, Ing. Vojtěch 
Kopřiva, Jiří Mikel. 
Jan Vlček podal informace o stavu přípravy ankety, využil k přípravě itinerář použitý v loňském roce a 
upravil ho dle potřeby, dle plnění úkolů bude postupně upravován. Ostatní členové SV budou 
v případě potřeby kontaktováni. 
Dle itineráře pak byly rozděleny jednotlivé úkoly k uskutečnění slavnostního vyhlášení. 
 
Do ankety Sportovec roku 2012 bylo předloženo celkem 22 návrhů. 
Členové sportovního výboru z návrhů odsouhlasili vítěze jednotlivých kategorií, dle přílohy A. 
Dívky a ženy  5 ocenění, chlapci a muži 8 ocenění, týmy 2 ocenění. 
 
Přijaté usnesení: Sportovní výbor schvaluje výsledky ankety Sportovec roku 2012 Města Kuřimi dle 

zápisu. 
Hlasováno: pro 9 
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3. Informace ze ZM o schválení investičních akcí a oprav týkajících se sportu 
na rok 2013 

 
 
Předseda SV informoval členy SV o investičních akcích a opravách týkajících se sportu na rok 2013, 
které schválilo ZM. 
 
Jde o tyto akce:¨ 

- školní hřiště Jungmannova - ZM schválilo podání žádosti o dotaci města Kuřimi 
z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu „Rekonstrukce 
sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim“ a souhlasí se zajištěním financování projektu v roce 
2013 

- hřiště na Podlesí  
- hřiště na Dílech – mlatový povrch 
- pump-track dráha sportovní hřiště Díly za sv. Janem   
- stadion – opravy v menším rozsahu  
- „Sportovní Hala“ příprava podání žádosti o územní rozhodnutí 

 
 

 Dále informoval - ZM pověřilo RM přípravou Výhledu investičních akcí na rok 2014.  
- Komise a výbory, jakožto iniciační orgány samosprávy, mohou již v této fázi z vlastní iniciativy 

doporučovat RM priority, na které by při přípravě Výhledu investičních akcí pro rok 2014 mělo 
být pamatováno. (Rozpočtové limity na váš dotaz nastíní vedoucí FO, z předchozích informací 
usuzuji na cca 25 mil. Kč + přebytek roku 2013 zahrnující i výnosy z letošního prodeje majetku 
města) 

- Komise a výbory, jakožto poradní orgány samosprávy, budou návrh investičního výhledu 
projednávat. Ten by jim měl být vedoucím OI nebo vedením města předložen k projednání 
nejpozději do 19.4., tj. do termínu odeslání materiálů pro řádné jednání RM (24/4), jež 
předchází jednání ZM (7/5), které má výhled předložený radou projednat.  
 

 
 
 
4. Různé 
 
D. Holman  -  pracuje se na aktualizaci strategického plánu – sport a školství na webu města je starý, 

aktualizovanou část z oblasti sportu žádá rozeslat všem členům SV. 
Zve všechny členy SV na zasedání pracovní skupiny na přípravu strategického plánu 
dne 6.3.2013 v 17 hod. 

Dále informoval: 
a) Komise zhruba v polovině března obdrží prostřednictvím tajemnice komise Zdravého města, 

ing. Šiblové, aktualizovanou analytickou část SPRM, ve které již budou zohledněna data z 
posledního sčítání lidu.  

b) Do projednávání návrhové části budou komise RM a výbory ZM zapojeny hned několika 
způsoby: 

a. V období mezi 18. 3. a 22. 4. 2013 jim budou k jednání předkládány věcně příslušné 
texty návrhové části SPRM 

b. Někteří členové jsou členy pracovních skupin i řídícího výboru aktualizace SPRM 
(složení zůstává beze změny – dostanou pozvánky) 

c. Členové komisí a výborů se, doufejme v co nejhojnějším počtu, zúčastní i závěrečné 
konference: Fórum Zdravého města Kuřim = veřejné projednání návrhu aktualizace 
SRPM (termín: úterý 23. 4. 2013 od 18:00 v sále kulturního domu na nám. 
Osvobození) 

d. všichni se pak samozřejmě mohou zapojit i do diskuse na ZM dne 7.5.2013, které 
bude návrh aktualizace SPRM projednávat 

 
 R. Hanák – se dotázal - kdy kdo oslovil patronátní spolky s informací o dotačních programech?, za 
Sportovní klub Kuřim, o tuto dotaci ve spolupráci s Ing. Šiblovou žádají. 
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Tajemnice SV: Informaci o dotačních programech dostaly sportovní oddíly od Ing. Šiblové emailem 
dne 11.2.2013 a zněl: 
Posílám informaci o vyhlášení dotačního programu JMK „Zkvalitnění sportovního prostředí v 
Jihomoravském kraji v roce 2013“.  Minimální výše podpory na jeden projekt 20 tis. Kč, minimální 
podíl spoluúčasti žadatele 30%. Žádosti se přijímají od 11.2. do 15.3.2013.  S dotazy se prosím 
obracejte na paní Kateřinu Fantovou, tel. 541 658 304, e-mail: fantova.katerina@kr-jihomoravsky.cz  
 
K informaci byly přiloženy přílohy, které jsou přiloženy k zápisu. 
 
 
 
 
Termín příštího jednání sportovního výboru dne 25.03.2013  v 18 hod. 
 
Předseda SV ukončil jednání sportovního výboru ve 20:13 hod. 
 
 
 
 
         PaedDr. David Holman 
         předseda výboru 
V Kuřimi 25.02.2013 
Zapsala: Hana Koláčková 
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