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Z Á P I S   č. 05/2014 
z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřimi 

ze dne 03. 12.  2014 
 

Přítomni: 
 
předseda: Ing. Petr Ondrášek 
 
členové:  Ing. Lubomír Stříž, Jan Vlček, Ing. Rostislav Hanák, Ing. Milan Vlk, Petr Macek, Jiří Mikel, 

Ing. Vojtěch Kopřiva, Ing. Zdeňka Jeřábková, Jiří Voneš 
omluven:   Levon Hovhannisjan 
 
tajemnice: Hana Koláčková 
 
 
Předseda sportovního výboru (dále jen SV) zahájil jednání v 18:15 hod., přítomno 10 členů výboru, 
jednání je usnášeníschopné. 
 
 
Program: 
 

1. Zahájení činnosti sportovního výboru ve volebním období 2014 – 2018  
 

2. Zpráva o vyúčtovaných dotacích z Programu finanční podpory sportovní činnosti města Kuřimi 
za rok 2013 a 2014 

 

3. Projednávání žádostí o poskytnutí dotace z Programu finanční podpory sportovní činnosti 
města Kuřimi na rok 2015  

 

4. Různé  
 

 
 

Bod 1.  
 
Ing Petr Ondrášek přivítal nové složení Sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřimi na volební 
období 2014 - 2018.  
 
Diskuse:  
P. Ondrášek – na jednání ZM byl zvolen předseda výboru a členové. Podle platného Jednacího řádu 
výboru Zastupitelstva města Kuřimi, čl. 3, odst. 1 volí také místopředsedu ZM. Protože na jednání ZM 
nebyl zvolen místopředseda a navrhuje usnesení: 
 
Přijaté usnesení: 10/2014 - SV navrhuje ZM zvolit za místopředsedu Sportovního výboru ZM 

Kuřimi pana Ing. Lubomíra Stříže. 
Hlasováno: pro 9, zdr. 1 
 
 
Bod 2.  
Vyúčtování dotací za rok 2013, 2014 
 
Diskuse:  
P. Ondrášek- je uzavřeno a zkontrolováno vyúčtování dotací roku 2013. Na nedostatky dokladů a či 
nesoulad s účelem dotace byli žadatelé upozorňováni a poté, co byly dodatečně doloženy správné 
doklady, bylo vyúčtování v souladu s podmínkami smluv. Nečerpané dotace (celá nebo část) byly 
vráceny na účet Města Kuřim. Za rok 2014 dosud probíhá vyúčtování.  
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L. Stříž – navrhuje, abychom se podmínkám pro doložení dotace ze strany žadatelů znovu věnovali, 
aby případné úpravy podmínek pro žadatele byly připraveny do června 2015. 
 
P. Ondrášek - SV může požádat starostu města o sdílení obecných doporučení k dotacím v rámci 
PFP od odboru interního auditu za rok 2014. Na základě toho pak SV vyúčtování dotací za rok 2014 
pak znovu projedná na jednání po ukončení finančního vyúčtování tj. po 31. 1. 2015.  
 
Přijaté usnesení: 11/2014 – SV navrhuje do smluv na rok 2015 (na jednorázové akce, ideálně u 

všech) doplnit a specifikovat účel dotace a jednací číslo podané žádosti, ke které 
se vztahuje.  

Hlasováno: pro 10 
 
 

Bod 3.  
Do jednání bylo předloženo 42 žádostí, žádost č. 43 byla předána do SV po termínu od kulturního 
výboru.  
 
Přijaté usnesení: 12/2014 - SV projedná žádosti v pořadí, v jakém byly doručeny. 
Hlasováno: pro 10 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – Žádosti č. 34 a č. 43 nejsou z hlediska účelu určeny ani na celoroční sportovní činnost, 
ani se nejedná o jednorázovou sportovní akci spolků. Jedná se o žádost na opravu sportovišť.  
 
Přijaté usnesení: 13/2014 - SV pověřuje předsedu SV k jednání o předložení žádosti č. 34 (Hard 

Bikers Kuřim) a č. 43 (Slovan Podlesí) do RM a doporučuje financovat navržený 
příspěvek z drobných investic. 

Hlasováno pro 10 
 
 
Přijaté usnesení:  14/2014 - SV pověřuje předsedu SV k jednání s předkladatelem žádosti č. 27 

Horolezecký klub Babí lom, aby doplnil žádost o požadované informace nejpozději 
do 15.12.2014, před jednáním ZM. Schválení této žádosti podmiňuje doplněním 
chybějících informací v žádosti (příjmy, výdaje).   

Hlasováno: pro 10 
 
 
Přijaté usnesení: 15/2014 – SV po posouzení jednotlivých žádostí doporučuje ZM poskytnutí dotací 

z Programu finanční podpory sportovní činnosti města Kuřimi na rok 2015 v 
celkové výši 1.733.700 Kč dle přílohy a tímto zbývá na dotace do 2. výběrového 
řízení 66.300 Kč.  

Hlasováno: pro 10 
 
 
 
 

Bod 4. 
SV na svém příštím jednání (předpoklad v polovině ledna) projedná vyhlášení ankety „Sportovec 
města Kuřimi“ a upraví a doplní „patrony“ pro jednotlivé sportovní oddíly. 
 
Předseda SV informoval členy výboru o investicích týkajících se sportu. 

- bylo zkolaudováno hřiště Podlesí a na Dílech za sv. Janem 
- dokončuje se na stadionu doskočiště 
- buduje se nová mobilní tribuna na stadion 

 
Projekt Sportovní hala – je dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí, zahajuje se příprava 
dokumentace pro stavební povolení. 
 
Byl projednán povrch pro sportovní halu  - víceúčelový, viz materiál v příloze. 
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Přijaté usnesení: 16/2014 - SV projednal postup v projektu sportovní haly a doporučuje k využití 
víceúčelový povrch, který odpovídá požadavkům jednotlivých sportů členů SV, 
doporučuje však tento návrh projednat s ostatními zástupci sportovních oddílů 
(volejbalu, fotbal, tenis, stolní tenis). 

Hlasováno: pro 10 
 
 
 
Předseda SV ukončil jednání SV v 21:50 hod. 
 
 
 
Ing. Petr Ondrášek 
předseda Sportovního výboru ZM Kuřim 
 
 
V Kuřimi 03. 12. 2014 
Zapsala: Hana Koláčková 
 
 
 


