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Z Á P I S   č. 01/2016 
z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřimi 

ze dne 15. 02. 2016 
 

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

Hovhannisjan, později se dostavil Jiří Mikel 
 
omluven:   Petr Macek, Ing. Vojtěch Kopřiva, Jiří Voneš 
 
tajemnice: Hana Koláčková 
 
 
Předseda sportovního výboru (dále jen SV) zahájil jednání v 18:00 hod., přítomno 7 členů výboru, 
jednání je usnášeníschopné. 
¨ 
 
 
Program: 
 

1. Příprava vyhlášení ankety Sportovec roku 
2. Různé 

 

 
 

 
Bod 1.  
Příprava vyhlášení ankety Sportovec roku 2016 
 
Předseda SV navrhuje stejný postup jako v loňském roce - ve všech kategoriích A, B, C, D, E, F, G, H 
vybrat z nominovaných tři nejlepší v dané kategorii a z nich vždy určit vítěze. 
Hlasováno: pro 7 
 
Do jednání SV se dostavil pan Jiří Mikel, přítomno 8 členů sportovního výboru. 
 
Do ankety Sportovec roku 2015 bylo předloženo celkem 25 nominací – dle příloh. 
Členové výboru odsouhlasili na ocenění 14 sportovců (z nich bylo vybráno 7 vítězů), 1 tým a jednu 
firmu. 
 
Slavnostní vyhlášení ankety se uskuteční 17. března 2016 v 18 hod. 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 2015 města Kuřimi 

dle přílohy. 
Hlasováno: pro 8 

 
Vedoucím pracovní skupiny pro slavnostní vyhlášení ankety sportovec roku byl jmenován pan Vlček. 
Seznámil členy výboru s harmonogramem úkolů, které musí vykonat k uskutečnění slavnostního 
vyhlášení.  

 
 



2 

 

Bod 4. 
Různé 
Předseda SV seznámil členy výboru s tím, že byl na jednání Zastupitelstva města Kuřimi dne 
26.01.20416 schválen projekt výstavby sportovní haly. Nyní se připravuje zadávací řízení a z tohoto  
důvodu je na středu 09.03.2016 svolána schůzka pracovní skupiny SV pro seznámení případné 
doplnění tohoto zadávacího řízení. 
Na návrh členů sportovního výboru budou do této pracovní schůzky pozváni zástupci sportovních 
oddílů Kuřimi. 
 
Předseda SV ukončil jednání SV v 19:45 hod. 
 
 
Ing. Petr Ondrášek 
předseda Sportovního výboru ZM Kuřim 
 
V Kuřimi 15.02.2016 
Zapsala: Hana Koláčková 


