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Z Á P I S   č. 02/2015 
z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřimi 

ze dne 31. 03. 2015 
 

Přítomni: 
 
předseda: Ing. Petr Ondrášek 
 
místopředseda: Ing. Lubomír Stříž 
 
členové:  Bc. Jan Vlček, Ing. Rostislav Hanák, Ing. Zdeňka Jeřábková, Jiří Voneš, Ing. Milan Vlk, 

Levon Hovhannisjan, později se dostavil Ing. Vojtěch Kopřiva 
 
omluven:   Petr Macek, Jiří Mikel 
 
tajemnice: Hana Koláčková 
 
 
Předseda sportovního výboru (dále jen SV) zahájil jednání v 17:10 hod., přítomno 8 členů výboru, 
jednání je usnášeníschopné. 
¨ 
 
 
Program: 
 

1. Příprava vyhlášení ankety Sportovec roku 
2. Vyhodnocení vyúčtování dotací za rok 2014 
3. Sportoviště a plán investic 2015 
4. Různé 

 

 
 
Předseda SV na úvod informoval o dopadech nové legislativy k dotačnímu „programu“.  
 
Zákonem ze dne 20. ledna 2015 se mění zákon č. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.  
 
Z toho důvodu je nutná změna nastavení nových pravidel k vyřizování účelových dotací na základě 
PFP (Program finanční podpory). Je zejména nutná úprava žádostí, navrhuje jednání o zákonných 
změnách společné s kulturním výborem. 
 
Poskytovatel dotace je předně povinen zveřejnit program na své úřední desce způsobem umožňujícím 
dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podávání žádostí o dotaci, stanovené 
v takovém programu a program stanovuje také další zákonem určená pravidla, např. jasně stanovený 
účel, důvody podpory účelu, kritéria pro hodnocení žádosti a podobně. 
 
Předseda SV proto navrhl změnu programu a to:  
 

- Z důvodu změny zákona č. 250/2000 Sb. je nutná změna nastavení nových pravidel k 
vyřizování účelových dotací. Je nutná úprava žádostí, navrhuje uskutečnit v brzké době 
jednání o zákonných změnách společné s kulturním výborem, jakmile budou připraveny 
podklady. 

- Jednání o bodu 2 přesunout z tohoto důvodu také na příští termín zasedání výboru. 
- Změnit pořadí projednávání.  

 
Hlasováno: pro 8 

 

 



2 

 

Bod 2.  
Vyhodnocení vyúčtování dotací za rok 2014, přesunuto na příští jednání. 
 
 

Bod 3.  
Sportoviště a plán investic 2015 
 
Ing. Ondrášek  

1. Informoval o zvýšení průhlednosti investičních akcí z pohledu občana – zavedena veřejná 
projednávání jako setkávání s občany, současně došlo ke zřízení nových stránek na webu 
města, kde jde snadno dohledat veškeré investiční akce, včetně sportovních. Informace 
spravují přímo odpovědní úředníci odboru investičního. 

2. V plánu letošního roku je podle rozpočtu více než 10 miliónů vyčleněno na investice spojené 
se sportovními zařízeními. 
a) jsou dokončovány (Sportovně rekreační plocha Díly za Sv. Jánem, hřiště Podlesí – umělý 

povrch) 
b) pokračují dle plánu (Rekonstrukce stadionu, Wellness)  
c) nově odsouhlasena mobilní tribuna u fotbalového hřiště na stadionu a přístavba ZŠ 

Jungmannova s malou tělocvičnou. 
d) proběhlo veřejné projednání projektu Sportovní hala pro Kuřim – je vše připraveno do fáze 

stavebního povolení a na možnost ucházet se o dotace. 
 
Ing. Stříž – navrhuje iniciovat připravení nové, reálné územní studii pro sportovní areál.  
Ing. Ondrášek – připomíná, že stávající studie areálu do arch. Kynčla je poměrně čerstvá 2013/2014, 
kdy docházelo k projednávání dílčí změny územního plánu ve vztahu k umístnění sportovní haly. 
Ing. Stříž – upozorňuje na nové skutečnosti ve vztahu k zájmu soukromých investorů (hokejová hala, 
hotel), které by mohla studie zohlednit. 
 
Do jednání se dostavil Ing. V. Kopřiva, přítomno 9 členů SV. 
 
Ing. Ondrášek k jednotlivým investicím: 

- Sportovně rekreační hřiště na Dílech – je v plánu dobudování bezpečnostních zábran  
- hřiště na Podlesí dokončuje se, je nutné zvýšení plotu. 
- Rekonstrukce stadionu – šatny, sprchy, mobilní tribuna 
- Wellness Kuřim - investice odpadní teplo, infralampy 
- Plot na hřišti u ul. Úvoz k volejbalovému plácku 
- Mikroregion Kuřimka – kromě plánu na akce pochod po trase staré železnice a pokračuje 

záměr na vybudování cyklotrasy do Vev. Bítýšky. 
 
J. Voneš – navrhuje zajistit v letních měsících na venkovním koupališti dvě dráhy na kondiční plavání  
Ing. Ondrášek - rozhodnutí je na vedoucím panu Sojkovi, budeme tlumočit. 
 
Ing. Hanák – dotaz, zda 2 branky na ZŠ Jungmannova jsou již odstraněny a upozorňuje na nutnou 
opravu střídaček na stadionu (nebezpečný plech). 
Ing. Ondrášek – potvrzuje, že je o tom informován investiční odbor a místostarosta David Holman. 
 
Bod 3. je bez usnesení.  

 
 
Bod 1.  
Příprava vyhlášení ankety Sportovec roku 
 
Předseda SV navrhuje odsouhlasit na platný ročník Pravidla ankety „Sportovec města Kuřimi“  
zásady hodnocení, kritéria a podmínky účasti  ze dne 27. 2. 2015, viz. příloha. 
Hlasováno: pro 8, zdržel se 1 
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Předseda SV navrhuje další postup - ve všech kategoriích A, B, C, D, E, F, G, H vybrat z 
nominovaných tři nejlepší v dané kategorii (které tak oceníme) a z nich vždy určit vítěze. 
Hlasováno: pro 8, zdržel se 1 
 
Členové SV se shodli na změně nevyhlašovat anketu jednou za dva roky, ale každoročně. 
Přijaté usnesení: Sportovní výbor schvaluje vyhlášení ankety „Sportovec města Kuřimi“ 

každoročně.  
Hlasováno: pro 9. 
 
 
Do ankety Sportovec roku 2013 - 2014 bylo předloženo celkem 27 nominací – dle přílohy. 
 
Slavnostní vyhlášení ankety se uskuteční 23. 4. 2015 18hod. v Klubu Kotelna na ul. Popkova. 
Členové sportovního výboru z návrhů odsouhlasili vítěze jednotlivých kategorií, dle přílohy. 
 
Přijaté usnesení:  Sportovní výbor schvaluje výsledky ankety Sportovec roku 2013 - 2014 města 

Kuřimi dle přílohy. 
Hlasováno: pro 9 

 
Pracovní skupina pro slavnostní vyhlášení ankety sportovec roku se sejde pod vedením pana Vlčka, 
současně budou rozděleny jednotlivé úkoly k uskutečnění slavnostního vyhlášení.  
 

 
Bod 4. 
Různé 
 
 
Předseda SV ukončil jednání SV v 19:15 hod. 
 
 
Ing. Petr Ondrášek 
předseda Sportovního výboru ZM Kuřim 
 
V Kuřimi 31. 03. 2015 
Zapsala: Hana Koláčková 


