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Z Á P I S č. 01/2021 

z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřimi, 
ze dne 25.08.2021 

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

Ing. Milan Vlk 
 
omluveni: Petr Macek, Levon Hovhannisjan, Ing. Lubomír Stříž 
 
tajemnice: Kateřina Friedlová 
 
hosté: Ing. Petr Ondrášek, Aleš Peřina 
 
Předseda sportovního výboru (dále jen SV) zahájil jednání v 17:45 hod., přítomno je 8 členů výboru, 
výbor je usnášeníschopný. 
 
 
Program: 

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

 informace o čerpání dotací; 

 zpráva z kontroly finančního vyúčtování dotací a plnění smluvních podmínek žadatelů 
o dotace. 

2. Projednání návrhů na změny v jednotlivých dotačních programech na rok 2022. 

3. Různé 
 
J. Vlček – navrhuje změnit pořadí programu a začít projednávat bod 2. Všichni přítomní souhlasí. 
M. Vlk – předem se předsedovi omlouvá, že bude muset za hodinu z výboru odejít. 
 

BOD 2. PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ NA ZMĚNY V JEDNOTLIVÝCH DOTAČNÍCH 
PROGRAMECH NA ROK 2022. 

Dotační program Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2022 
J. Vlček – po prodiskutování, zda ponechat hodnotící kritéria nebo striktně stanovit výše částky dotace 
podle počtu členské základny, se členové výboru shodli, že program ponechají tak, jak v loňském roce, 
až na drobné úpravy. 

Navrhované změny v dotačním programu: 
 upraven čl. 2 odst. 2 

navýšení celkové částky na 1.800.000 Kč. 

 upraven čl. 6 odst. 6 
bod d) - vyplněný jmenný seznam aktivních členů do 23 let v požadované struktuře, případně 
je nutné jmenný seznam přiložit k žádosti jako samostatnou přílohu; 
bod e) – podpis osoby oprávněné jednat jménem žadatele o dotaci. 

 upraven čl. 7 odst. 4 
specifická kritéria 1. – zapojení mládeže do 23 let  
 

Z jednání v 18:30 hod. odešel Ing. Milan Vlk  

Přijaté usnesení: SV doporučuje ZM Kuřimi schválit Dotační program Podpora sportovní činnosti 
ve městě Kuřimi pro rok 2022. 

HLASOVÁNO: pro 7 (všichni přítomní) – SCHVÁLENO 
 
Dotační program Využívání městských sportovišť pro rok 2022 

Navrhované změny v dotačním programu: 
 upraven čl. 2, odst. 2 

navýšení celkové částky na 2.100.000 Kč. 

 upraven čl. 5 odst. 2 bod b) 
(např. úklid, skladové prostory) 
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Přijaté usnesení: SV doporučuje ZM Kuřimi schválit Dotační program Využívání městských 
sportovišť pro rok 2022. 

HLASOVÁNO: pro 7 (všichni přítomní) - SCHVÁLENO 
 

Dotační program Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry pro rok 2022 

 upraven čl. 2, odst. 2 
navýšení celkové částky na 500.000 Kč. 

 upraven č. 5 odst. 1 bod c) 
 

Přijaté usnesení: SV doporučuje ZM Kuřimi schválit Dotační program Podpora tělovýchovy dětí 
a mládeže kvalifikovanými trenéry pro rok 2022. 

HLASOVÁNO: pro 7 (všichni přítomní) - SCHVÁLENO 
 

 

BOD 1. Dotační programy PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI, PODPORA 
TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE KVALIFIKOVANÝMI TRENÉRY, 
VYUŽÍVÁNÍ MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ ve městě Kuřimi na rok 2020: 

 informace o čerpání dotací; 

 zpráva z kontroly finančního vyúčtování dotací a plnění smluvních 
podmínek žadatelů o dotace. 

 
J. Vlček informoval členy výboru o čerpání dotací za rok 2020 
 

2020 

 
SPORT TRENÉŘI SPORTOVIŠTĚ KULTURA 

Individ. 
dotace 

CELKEM 

výše prostředků na 
dotace  

1.500.000 400.000 1.700.000 1.800.000 1.080.518 6.480.518 

počet uzavřených 
smluv 

21 7 13 46 10 97 

celková částka 
vyplacená  

1.500.000 400.000 1.700.000 1.765.000 1.080.518 6.445.518 

vrácené dotace  33.712,20 23.300 509.073 557.282,86 0 1.123.368,06 

nevrácené dotace - - - 67.000  67.000 

 
Členové se seznámili se Zprávou pro sportovní výbor, kterou vypracovala interní auditorka Ing. Silvie 
Ondrášková. Při kontrole dotací bylo zjištěno, že některá vyúčtování nebyla v souladu s podmínkami 
uzavřených smluv. Pochybení se bohužel opakují rok co rok, ale je pozitivním zjištěním, že oproti 
předchozím letům dochází postupně ke snížení počtu těchto závad. 
J. Vlček – tímto děkuje interní auditorce za precizní a přínosné vypracování zprávy. 
 
Přijaté usnesení: SV bere na vědomí Zprávu pro sportovní výbor o poskytnutých dotací z rozpočtu 

města Kuřimi v roce 2020 a zjištěných závadách ve vyúčtování. 
HLASOVÁNO: pro 7 (všichni přítomní) - SCHVÁLENO 
 
 
 
Předseda SV ukončil jednání v 20:15 hod 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jan Vlček, MSc. 
předseda Sportovního výboru ZM Kuřim 
 
 
 
V Kuřimi 25.08.2021 
 
Zapsala: Kateřina Friedlová 


