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Z Á P I S   č. 07/2013  
 z jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města Kuřimi 

ze dne 30.10.2013 
 
Přítomni: 
 
předseda:   PaedDr. David Holman 
 
členové:  Ing. Rostislav Hanák, Karel Cholek, Ing. Zdeňka Jeřábková, Ing. Vojtěch Kopřiva, 

Jiří Mikel, Petr Macek, Jan Vlček, Ing. Milan Vlk, Ing. Alexandra Smíšková. 
 
omluveni Ing. Lubomír Stříž 
 
tajemnice: Hana Koláčková 
 
hosté: Jiří Voneš, Jiří Svoboda, Pavel Heral, Ing. Zdeněk Doležel, Mgr. Ladislav Ambrož, 
 Ing. Marek Kumprecht 
 
Předseda Výboru sportovního Zastupitelstva města Kuřimi (dále jen VS) zahájil jednání v 18:10 hod., 
přítomno 10 členů výboru. 
 
Program: 
 

1. Statut Programu podpory sportovní činnosti města Kuřimi – schválení nového znění 
2. Projednání žádostí o příspěvek z fondu 
3. Výhled investičních akcí v oblasti sportu – stanovisko VS 
4. Koncepce rozvoje Sportovního areálu – písemná stanoviska SK Kuřim a FC Kuřim 
5. Zpráva o přípravě projektu Sportovní hala Kuřim 
6. Různé (informace „patronů sportovních oddílů“)  

 
 
 
1. Statut Programu podpory sportovní činnosti města Kuřimi – 

schválení nového znění  
(Příloha PROGRAM) 
 
Předseda VS předložil ke schválení nový „Program finanční podpory sportovní činnosti ve městě 
Kuřimi“, který je přílohou zápisu. 
 
Přijaté usnesení:  1/13 - VS doporučuje ZM rozdělit stávající „Program finanční podpory kulturní, 

sportovní a spolkové činnosti města Kuřim“ na sportovní činnost a na kulturní a 
spolkovou činnost a doporučuje schválit nový „Program finanční podpory 
sportovní činnosti ve městě Kuřimi“ v navrženém znění. 

Hlasováno: pro 9, zdržel se 1 
 
Členové VS požadují zasílat jako informaci zápisy kontrolního výboru z kontroly dotací PFP, zajistí 
tajemnice VS. 
 
 
 
2. Projednání žádostí o příspěvek z fondu 
(Příloha žádosti FC Kuřim, Plavecký klub Kuřim a SK Kuřim). 
 
Předseda VS předložil k projednání členům VS 3 žádosti o dotaci o poskytnutí příspěvku z Fondu na 
podporu kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi. 
 
Ve „Fondu“ pro sport je zatím stále nerozdělena částka ve výši 34.166,- Kč (rezerva).  
 
Žádost FC Kuřim, kopaná, navrhuje předseda VS pořídit do majetku města a správy sportovního 
areálu pro víceúčelové použití. Obdobně i některé požadavky dalšího žadatele - plaveckého klubu. 
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Přijaté usnesení: 2/13 - VS doporučuje RM pořízení požadovaného vybavení do majetku města a 
správy sportovního areálu vzhledem k víceúčelovému použití pro různé sporty 
provozované ve sportovním areálu. 

Hlasováno: pro 10 
 
Přijaté usnesení: 3/13 - VS doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z 

Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi z 
oblasti sportu, pro Plavecký klub Kuřim o. s. na sportovní a technický materiál pro 
reprezentující závodní družstvo ve výši 11.500,- Kč a pro SK Kuřim, oddíl házené, 
na sportovní a technický materiál pro nově vzniklé družstvo dívek, kategorie 
přípravky ve výši 22.600,- Kč. 

Hlasováno: pro 10 
 
 
 
3. Výhled investičních akcí v oblasti sportu – stanovisko SV 
 
Předseda VS předložil členům VS dopis, který přišel jako odezva na usnesení VS, („VS doporučuje ZM 
pro hřiště Podlesí zvolit menší variantu řešení 34mx17m, která je finančně (a tedy i realizačně) dostupnější a je 
přitom přiměřená z hlediska místní poptávky.“) a navrhoval jeho revokaci.  
Po projednání tohoto návrhu bylo členy VS přijato níže uvedené usnesení: 
Přijaté usnesení: SV bere na vědomí dopis zástupců sportovních sdružení z Kuřimi - Podlesí 
adresovaný ZM ze dne 27.08.2013 a navrhuje společné jednání podepsaných zástupců na příštím 
jednání VS k revokaci přijatého usnesení. VS žádá signatáře dopisu o předložení argumentů, o něž 
opírají své stanovisko. 
 
Na základě tohoto usnesení byly do jednání VS pozváni pan Ing. Josef Malý, pan Marek Satler, pan 
Ing. Zdeněk Doležel, pan Pavel Heral, pan Mgr. Ladislav Ambrož  a pan Ing. Marek Kumprecht 
k diskusi k danému tématu. 
 
Po diskusi a vyjasnění námitek bylo přijato usnesení: 
 
Přijaté usnesení: 4/13 - VS doporučuje ZM výstavbu hřiště s umělým povrchem na Podlesí ve 

variantě 40x20m hrací plochy. 
Hlasováno: pro 8, zdržel 2 
 
 
 
4. Koncepce rozvoje Sportovního areálu Kuřim – písemná 

stanoviska výborů SK Kuřim a FC Kuřim  
(Příloha stanoviska FC Kuřim a SK Kuřim)  
 
Na jednání VS dne 14. 8. 2013 bylo schváleno níže uvedené usnesení. K tomuto usnesení bylo 
potřeba písemné vyjádření výboru SK Kuřim a výboru FC Kuřim. 
 
Usnesení VS ZM Kuřim:  
Výbor sportovní ZM doporučuje cílový stav rekonstrukce Sportovního areálu Kuřim ve variantě B, 
a žádá o  vyjádření výbor SK Kuřim a výbor FC Kuřim. 
 
 
B) Cílový stav varianta „Ponechání ve stávající poloze“ 
 
1) hlavní, travnaté hřiště bude zachováno v současné pozici (případně bude o 2 – 3 m prodlouženo) 
2) divácká tribuna nebude obnovována na střeše hlavního objektu, ale bude orientována k hlavnímu 

hřišti a bude alespoň částečně zastřešena (v případě, že poloha na straně hřiště u ul. U Stadionu 
vyvolá nepřiměřené investiční náklady spojené s přeložkami technických sítí, pak umístit tribunu 
podél opačné strany hřiště) 

3) uvedení budovy do řádného stavu, umožňujícího všestranné bezproblémové užívání 
4) zachování vnitřní dispozice budovy, vč. provozu sauny  
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5) tréninkové hřiště s umělou trávou na hřišti č. 2 (tj. na hřišti vzadu – směr k TOS) 
6) obnovený lehkoatletický sektor (vč. běžeckého oválu s původním počtem drah) 
7) přestěhování oddílu házené do sportovní haly (v případě, že nebude schváleno dokončení projektu 

pro stavební řízení v roce 2014, rozšířit objekt o 1 šatnu, např. na střeše novější přístavby šaten 
s přístupem po vnějším schodišti)  

Přijaté usnesení: 5/13 - VS, na základě písemných stanovisek výborů SK Kuřim a FC Kuřim, 
stvrzuje přijaté usnesení na jednání VS dne 14. 08. 2013 (Výbor sportovní 
ZM doporučuje cílový stav rekonstrukce Sportovního areálu Kuřim ve 
variantě B). 

Hlasováno: pro 10 
 
 
Z jednání odešel v 20:00 hod. K. Cholek, přítomno 9 členů VS. 
 
 
5. Zpráva o přípravě projektu Sportovní hala Kuřim, plán na rok 

2014 sportovní investiční akce )  
 

1. Investiční akce „Sportovně rekreační plocha Kuřim, Díly za Sv. Jánem“ – 30/10 RM rozhodla o 
dodavateli projektu pro provedení stavby; projekt pro územní řízení je již hotov. 

2. Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim – dokončovací práce. 
3. „Městská sportovní hala v Kuřimi“ probíhá zahájení jednacího řízení - Vyhotovení variantní 

optimalizační studie a uzavření dodatku č. 1.  ke Smlouvě. 
4. Hřiště na Podlesí  - zatím zařazeno v návrhu ve výhledu na příští rok 
5. Sportovní areál – ve výhledu navržena úprava atletického doskočiště a pokračování 

rekonstrukce objektu stadionu 
 
 
 
6. Různé - informace „patronů sportovních oddílů“,  

 
Pan P. Macek – mimo Horolezecký klub nově vzniká další subjekt „Lezecká stěna Dufek“, bude to 

nový žadatel o dotace, zatím mají 20-25 dětí. 
 
Členové VS sledují nárůst členské základny (projevuje se baby boom) i nárůst cen pronájmů hal, za 
kterými musí dojíždět mimo město Kuřim.  
 
Přijaté usnesení: 6/13 - VS doporučuje ZM navýšení částky na dotace z důvodu nárůstů 

mládežnické členské základny ve sportovních organizacích. 
Hlasováno: pro 9 
 
O příštím jednání VS budou členové VS informováni emailem.  
Informaci o jednání VS zároveň obdrží členové ZM a všichni zástupci sportovních organizací 
registrovaní v adresáři VS.  
 
 
Předseda VS ukončil jednání sportovního výboru ve 20:40 hod. 
 
 
 
PaedDr. David Holman 
předseda výboru 
 
V Kuřimi 30. 10. 2013 
Zapsala: Hana Koláčková 


