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Z Á P I S   č. 03/2014 
z jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města Kuřimi 

ze dne 03. 06. 2014 
 

Přítomni: 
 
předseda: PaedDr. David Holman 
 
členové:  Ing. Lubomír Stříž, Ing. Rostislav Hanák, Karel Cholek, Ing. Milan Vlk, Ing. Alexandra 

Smíšková, Ing. Zdeňka Jeřábková, Jan Vlček, Ing. Vojtěch Kopřiva 
 
omluveni:  Jiří Mikel, Petr Macek 
 
tajemnice: Hana Koláčková 
 
hosté: MST Ing. Oldřich Štarha, Bc. Soňa Šmahelová – MěÚ, Ivo Váňa – Tenis Kuřim, Alena 

Neumanová – Magic free group 
 
 
Předseda výboru sportovního (dále jen VS) zahájil jednání v 18:10 hod., přítomno 9 členů výboru. 
 
 
Program: 
 

1. Posouzení žádostí o dotace 
2. Stanovisko k žádosti TJ Sokol 
3. Výhled investičních akcí na roky 2015 – 2018 
4. Statut a název výboru sportovního 
5. Různé 

 
 
 
 
Před jednáním výboru seznámila Bc. Soňa Šmahelová sportovce s programem na oslavách 
výročí města Kuřimi: 

Oslavy 50. výročí povýšení Kuřimi z městyse na město  

které, proběhne ve dnech 13.06.; 14.06.; 15.06.2014 a 22.06.2014  

Kontakt: Soňa Šmahelová, e-mail: smahelova@radnice.kurim.cz, tel.: 602 955 050 
 
 
 
 
1. Posouzení žádostí o dotace 
 
 
V období od 6. 5.2014 do 29. 5.2014 byla vyhlášena „2. výzva k podávání žádostí o dotace Programu 
finanční podpory sportovní činnosti ve městě Kuřimi“ na rok 2014.  
Finanční částka k rozdělení činí 120.000 Kč. Žádosti o dotace z oblasti sportovní představují částku 
244.561 Kč.  
Výbor sportovní, který se podrobně zabýval jednotlivými žádostmi, navrhuje udělení dotací ve výši 
106.641 Kč, navržené částky jsou uvedeny v tabulce a zbývající prostředky doporučuje použít na 
organizaci školení zástupců sportovních organizací a sdružení (příp. i kulturních sdružení), které se 
bude zabývat změnami, jež přináší nové zákony týkající se nové právní formy pro občanská sdružení. 
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Číslo 
smlouvy 

žadatel název projektu požadovaná 
částka 2014 

navrženo 
výborem  

hlasováno 

1 Alena Neumanová 
Magic free group 

závody ČR, ME, MS     21 500 Kč  17 000 Kč pro 6 proti 0 zdr 3    

2 ABC VITAL o.s. plavání, mořská 
koupel, pronájem 
Wellness 

    50 000 Kč  xx pro 1 proti 5 zdr 3 

3 HARD BIKERS Kuřim dokončení výstavby 
pumptrackového 
hřiště; převod již vloni 
schválené dotace 

    21 000 Kč  21 000 Kč pro 7 proti 0 zdr 2 

4 Kynologický klub Kuřim memoriál I. Hermana, 
ceny 

    25 000 Kč  4 500 Kč pro 8 proti 0 zdr 1 

5 SK Kuřim, oddíl házené 1. ročník - letní tábor      26 700 Kč  26 700 Kč pro 6 proti 0 zdr 3 

6 SK Kuřim, oddíl házené školní liga házené -
ceny 

      4 191 Kč  4 191 Kč pro 7 proti 0 zdr 2 

7 SK Kuřim, oddíl stolního 
tenisu 

okresní turnaj žáků 
sportovní materiál 

    18 000 Kč  18 000 Kč pro 7 proti 0 zdr 2 

8 Tenis Kuřim, o.s.  pronájmy     10 000 Kč  10 000 Kč pro 7 proti 0 zdr 2 

9 Mgr. Martin Plšek IV. ročník - memoriál 
B. Plška - ceny 

      3 000 Kč  3 000 Kč pro 8 proti 0 zdr 1 

10 DDM Kuřim  tréninky pláž. volejbalu 
pronájem  

      2 250 Kč  2 250 Kč pro 7 proti 0 zdr 2  

11 Wellness Kuřim s.r.o. rehabilitační balíček 
pro seniory 

    21 920 Kč  xx pro 1 proti 4 zdr 4 

  permanentka pro 
seniory 

    21 000 Kč  xx pro 1 proti 4 zdr 4 

 Celkem   244 561 Kč  106 641 Kč  

 
Přijaté usnesení: 9/2014 - VS doporučuje ZM schválit uzavření Smluv o poskytnutí dotace z 

Programu finanční podpory sportovní činnosti ve městě Kuřimi ve 2. výzvě na rok 
2014 dle tabulky v zápisu v celkové částce 106 641 Kč. 

Hlasováno: pro 8 zdržel 1 
 
Protože dle nové zákonné úpravy bude nutné změnit některé neziskové organizace na „Spolky“, 
dohodli se členové výboru sportovního zbylou finanční částku k rozdělení, která činí 13.359 Kč, využít 
na zajištění školení na toto téma, a to pro zástupce jednotlivých neziskových organizací ve městě.  
 
 
Přijaté usnesení: 10/2014 - VS doporučuje ZM zbývající částku do výše 13.359 Kč použít na 

organizaci školení zaměřené na změny zákonů a převodů neziskových 
organizací na „Spolky“.  

Hlasováno: pro 9 
 
 
2. Stanovisko k žádosti TJ SOKOL 
 
Jednatel TJ Sokol Kuřim Ing. František Merta zaslal předsedovy výboru sportovního dopis, ve kterém 
žádá trvalý roční příspěvek, na základě změny přerozdělování financí a.s. Sazka (viz. příloha). Tento 
dopis byl již projednáván s  Ing. Mertou na jednání ZM, kde bylo žadateli navrženo požadovat 
potřebné finance formou žádosti z PFP a situace s financováním sportovních organizací ve městě 
podrobně vysvětlena. 
Předseda VS předložil doručený dopis k vyjádření členům VS. 
 
VS po podrobném projednání doporučuje 3 opatření, kterými lze podporu TJ Sokol městem Kuřim 
upravit.  
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1) TJ Sokol by měl podávat řádné žádosti o dotace z Programu finanční podpory sportovní 
činnosti ve městě Kuřimi, případně zvážit další možnosti využití ostatních dotačních titulů 
(JMK, MŠMT apod.) 

2) Město Kuřim by mělo stanovit jasná pravidla pro žádosti o investiční dotace  
3) Město Kuřim by mělo zorganizovat školení (viz usnesení výše); i pro zástupce TJ Sokol 

 
 
Návrh usnesení:  VS doporučuje ZM požadavek na trvalý roční příspěvek pro TJ Sokol Kuřim ve 
výši dle žádosti. 
 
Hlasováno: pro 2, proti 6, zdr. 1 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 
4. Statut a název Výboru sportovního  
 
V diskusi byly projednávány předložené 2 verze návrhu „Statutu“ pro výbor nebo komisi sportovní, 
členové VS se dohodli odložit projednání na některé příští jednání a vzhledem k blížícím se 
komunálním volbám v této věci nakonec přijmout jen doporučující stanovisko odrážející dosavadní 
zkušenosti. 
 
Bylo potvrzeno dosavadní stanovisko výboru k novým formulářům žádostí o dotace. A doporučuje 
MěÚ Kuřim tyto formuláře začít používat.  
 
 
 
3. Aktualizace Výhled investičních akcí města 2014-2018 
 
 
Předseda VS rozeslal členům VS materiál „Výhled investičních akcí 2014-2018“, který byl projednán 
na komisi stavební i na jednání RM. 
Přednesl podrobnější výklad k tomuto materiálu a vyzval členy VS k vyjádření k tomuto výhledu 
z hlediska potřeb a představ zástupců sportovní veřejnosti. L. Stříž upozornil, že ve výhledu chybí 
zajištění financování pro stavbu sportovní haly. O tomto se rozvinula široká diskuse. 
 
Během projednávání tohoto bodu se část členů omluvila z dalšího jednání. Počet členů VS tak klesl 
pod hranici a nebyl již usnášeníschopný. 
 
Závěrem přítomní členové doporučují ZM, aby do výhledu investičních akcí města 2014-2018 byla 
zahrnuta výstavba sportovní haly včetně financování. 
Hlasováno: pro 5 (pozor: výbor nebyl usnášeníschopný, přítomno 5, potřeba 6 členů)   
 
 
O příštím jednání VS budou členové VS informováni emailem.  
 
Předseda VS ukončil jednání sportovního výboru ve 21:40 hod. 
 
 
 
PaedDr. David Holman 
předseda Výboru sportovního ZM Kuřim 
 
 
V Kuřimi 3. 6. 2014 
Zapsala: Hana Koláčková 
 


