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Z Á P I S č. 02/2021 

z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřimi, 
ze dne 24.11.2021 

Přítomni: 
 
předseda: Ing. Jan Vlček, MSc. 
členové: Ing. Petr Fučík, Ing. Rostislav Hanák Aleš Sikora, Jiří Voneš, Jiří Mikel, Vladislav Prosecký, 

Petr Macek, Levon Hovhannisjan, Ing. Lubomír Stříž 
 
omluveni: Ing. Milan Vlk 
 
tajemnice: Ing. Pavla Halouzková 
 
hosté:  
Předseda sportovního výboru (dále jen SV) zahájil jednání v 17:33 hod., přítomno je 9 členů výboru, 
výbor je usnášeníschopný. 
 
 
Program: 

1. Projednání žádosti o dotace z programu ,,Podpora sportovní činnosti,, ve městě Kuřim pro 
rok 2022 

2. Projednání žádosti o dotace z programu ,,Využívání městských sportovišť,, ve městě 
Kuřim pro rok 2022 

3. Projednání žádosti o dotace z programu ,,Podpora tělovýchovy dětí a mládeže 
kvalifikovanými trenéry energie na provoz sportovišť,, ve městě Kuřim na rok 2022 

4. Projednání žádosti o dotace z programu ,,Energie na provoz sportovišť,, ve městě Kuřim 
na rok 2021 

5. Různé 
 
 

J. Vlček – zahájil zasedání SV, představil program k zasedání a vyzval přítomné hosty k představení.   
 
 

BOD 1. PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACE Z PROGRAMU ,,PODPORA 
SPORTOVNÍ ČINNOSTI,, VE MĚSTĚ KUŘIM PRO ROK 2022 
 
Předseda SV předložil členům SV tabulku požadovaných dotací na financování z Programu podpora 
sportovní činnosti. V řádném termínu bylo předloženo 19 žádostí na celoroční a jednorázovou činnost. 
Dále jedna žádost ze strany Aletického klubu Kuřim, která byla podána po řádném termínu, tudíž se na 
SV neposuzovala. Rozpočet programu byl stanoven na 1.800.000 Kč. 
 
SV se dohodl, že budou hlasovat o tabulce jako o celku.  
J. Vlček – členům výboru představil jednotlivé žadatele a navrhl výši dotace.  
 

Členové SV připomněli, možné nesrovnalosti v žádostech, konkrétně u části s rozpočtem žadatelů. Kde 

po diskuzi dospěli k návrhu, že by se do dalších let, mohla k žádostem vytvořit konkrétní externí složka 

určená k podrobnějšímu vkládání výdajů, nebo zkusit žádost ještě více v této části zkonkretizovat. 

J. Vlček – žadateli Lezčata navrhl výši dotace v hodnotě 300.000 Kč.  

SV odhlasoval částku 238.00 Kč. Hlasováno: pro 10 (všichni přítomní). 

J. Vlček – pro žadatele fotbalová školička navrhl výši dotace v hodnotě 70.000 Kč.  

SV v žádostech upozornil na nesrovnalosti, kdy členové spolku Fotbalové školičky průměrně na 

jednotlivce přispívají 217 Kč/rok, nereagují na růst cen. Na výzvy k dostavení na zasedání SV se vedoucí 

Fotbalové školičky neodstavil, aby případně mohl obhájit, proč k nesrovnalostem dochází. 

L. Stříž - navrhl snížení výše dotace na 50.000 Kč (stejná částka jako za rok 2020). 

SV odhlasoval částku 50.000Kč. Hlasováno: pro 9, zdržel se 1. 
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Další diskuze SV proběhla nad žadatelem HC Mystery, kdy je vidět posun v aktivitě a zvyšování počtu 

členů.  

J. Vlček – navrhl dataci ve výši 120.000 Kč. 

J. Voneš – navrhl částku zvýšit na 140.000 Kč. Hlasováno: pro 7, zdrželo se 3. 

A. Krkoška – dal podmět na větší soudržnost klubů ve městě Kuřim a navrhl společnou kooperaci 

(spolupráci) i s kluby okolních obcí. Například to podpořit sportovním dnem, všech klubů. 

J. Vlček – s návrhem souhlasí, navrhl možnou spolupráci.  

18:49 – pauza 

19:02 – pokračování 

SV nevyhověl žadateli TAJV, z. s., kde je rozpor s dotačním programem, konkrétně v článku 3.1 

(Způsobilými žadateli o dotaci mohou být právnické osoby, jejichž náplní činnosti jsou celoroční, 

pravidelné a systematické aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu, zejména spolky, sportovní kluby, 

tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace, působící na území města Kuřimi, které pro svou 

hlavní sportovní činnost využívají sportovní zařízení města Kuřimi.) Spolek TAJV, z. s., nemá základnu 

v Kuřimi a nejedná se o pravidelné aktivity. 

Další žádosti, které SV nevyhověl spolek ČSCH, z. s., základní organizace Kuřim, kteří žádali o dotaci ke 

sportovní disciplíně králičí hop.  

J. Vlček – navrhoval částku 5000 Kč (Hlasováno: pro 2 členové) 

J. Voneš – navrhnul částku snížit na 2000 Kč (Hlasováno: pro 4 členové) 

V konečném sčítání předběžně udělených dotací došlo k převýšení rozpočtu 1.800.000 Kč, tudíž 

proběhla diskuze.  

P. Macek – navrhl žadateli TJ Sokol snížit navrženou částku (130.000 Kč) o rozpočet na energie, který 

uvedli v žádosti. Mají možnost zažádat v nově vzniklém dotačním programu ,,Energie na provoz 

sportovišť pro rok 2022“. Navrhovaná částka je 75.000 Kč (Hlasováno: pro 10) 

J. Vlček – navrhl znovu částku 2000 na sportovní disciplínu králičí hop (ČSCH, z. s.) Hlasováno: pro 5 

Po diskuzi a projednání jednotlivých žádostí členové SV hlasovali o tabulce jako o celku.   

 
Návrh usnesení: SV doporučuje ZM poskytnutí dotací z Programu podpora sportovní činnosti pro  

rok 2022 v celkové výši 1.800.000 Kč dle přílohy.  
 
Hlasováno: pro 10 (všichni přítomní) - SCHVÁLENO 
 
 

 

BOD 2.  PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACE Z PROGRAMU ,,VYUŽÍVÁNÍ 
MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ,, VE MĚSTĚ KUŘIM PRO ROK 2022 

 
Předseda SV informoval, že v řádném termínu bylo podáno 13 žádostí o poskytnutí podpory. Dále jedna 
žádost ze strany Aletického klubu Kuřim, která byla podána po řádném termínu tudíž se SV žádostí 
nezabýval. Předložil členům SV tabulku požadavků na financování z Programu využívání městských 
sportovišť. Vyzval členy SV k diskuzi nad tabulkou žádostí. Rozpočet programu je ve výši 2.100.000 Kč. 
 
L. Stříž – navrhl neudělit dotaci ČSCH, z.s. základní organizace Kuřim na disciplínu králičí HOP. 
 
J. Vlček – navrhl částku 8000 Kč. Hlasováno: pro 7, proti 3 
 
Po diskuzi a projednání jednotlivých žádostí členové SV hlasovali o tabulce jako o celku. 
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Návrh usnesení: SV doporučuje ZM poskytnutí dotací z Programu Využívání městských sportovišť" pro 
rok 2022 v celkové výši 2.100.000 Kč dle přílohy.  

 
Hlasováno: pro 9, zdržel se 1 - SCHVÁLENO 
 
20:23 – pauza 
20: 32 – pokračování 

 
 

BOD 3. Dotační programy PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI, PODPORA 
TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE KVALIFIKOVANÝMI TRENÉRY, 
VYUŽÍVÁNÍ MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ ve městě Kuřimi na rok 2020 

 
 
Předseda SV informoval, že v řádném termínu bylo podáno 7 žádostí o poskytnutí podpory. Dále jedna 
žádost ze strany Aletického klubu Kuřim, která byla podána po řádném termínu. Předseda SV představil 
členům SV tabulku požadavků na financování z Programu pro trenéry. Rozpočet programu je ve výši 
500.000 Kč.   
Po projednání jednotlivých žádostí členové SV hlasovali o tabulce jako o celku. 
 
L. Hovhannisjan – poznamenal, zda má fotbalová školička licencované trenéry 
J. Voneš – v NSA nenašel žádného, registrovaného trenéra pro fotbalovou školičku, ale v žádosti jsou 
přiložené a ofocené licence. 
 
 
Návrh usnesení: SV doporučuje ZM poskytnutí dotací z Programu finanční podpory tělovýchovy dětí a 

mládeže kvalifikovanými trenéry na rok 2022 v celkové výši 500. 000 Kč dle přílohy.  
 
Hlasováno: pro 10 (všichni přítomní) – SCHVÁLENO 
 
 

BOD 4. PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACE Z PROGRAMU ,,ENERGIE NA 
PROVOZ SPORTOVIŠŤ,, VE MĚSTĚ KUŘIM NA ROK 2021 
 
Předseda SV informoval, že v řádném termínu byly podány 2 žádostí o poskytnutí podpory. Představil 
členům SV tabulku požadavků na financování z energie na provoz sportovišť. Rozpočet programu je ve 
výši 600.000 Kč.   
Po projednání jednotlivých žádostí členové SV hlasovali o tabulce jako o celku. 
 
 
Návrh usnesení: SV doporučuje ZM poskytnutí dotací z Programu energie na provoz sportovišť pro rok 

2021 v celkové výši 540.000 Kč dle přílohy.  
 
Hlasováno: pro 10 (všichni přítomní) - SCHVÁLENO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 

BOD 5. RŮZNÉ 
 
Diskuze: 
 
J. Vlček – Poděkoval členům SV za spolupráci, jde o poslední rozhodování o dotacích v této sestavě. 
Důvodem změny sestavy bude nové volební období. Vyzval členy, aby promysleli, zda chtějí nějaké 
provést nějaké změny, které by se případně probraly na příštím výboru.  
 
 
 
Předseda SV ukončil jednání v 21:07 hod 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jan Vlček, MSc. 
předseda Sportovního výboru ZM Kuřim 
 
 
 
V Kuřimi 24.11.2021 
 
Zapsala: Ing. Pavla Halouzková 


