
  
Zápis z jednání Výboru pro sport ZM dne 10. 1. 2011 

 
Místo konání: malá zasedací místnost MěÚ 
 
Přítomni: Ivo Peřina, Ing. Lubomír Stříž, Ing. Alexandra Smíšková, Ing. Milan Vlk, Mgr. 
Michal Politzer, Jiří Mikel, Ing. Rostislav Hanák, Jan Vlček, Petr Macek, Ing. Zdeňka 
Jeřábková, Mgr. J. Jandl (zapisovatel). 
 
Nepřítomni: Ing. Alexandra Potůčková 
 
Hosté: Ing. Drago Sukalovský (starosta), Jiří Koláček (1. místostarosta), PaedDr. David 
Holman (člen RM). 
 
 
Program jednání:  1) Činnost Výboru pro sport ZM 
                                2) Návrh statutu Výboru pro sport ZM 
                                3) Kritéria pro udělování dotací žadatelům z Programu finanční podpory  
                                    kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi 
                                4) Setkání sportovní veřejnosti + „Sportovec roku 2010“ 
                                5) Jednací řád výborů ZM 
                                6) Příští termín jednání Výboru pro sport ZM 
                                7) Různé 
 
Navržený program jednání výboru byl schválen 10 hlasy přítomných členů Výboru pro 
sport ZM. 
 
 
1) Činnost Výboru pro sport ZM 
Jednání zahájil předseda Výboru pro sport ZM Ivo Peřina. Jednotliví členové výboru 
se představili a upřesnili své osobní kontakty. Předseda výboru poté seznámil členy s činností 
výboru na nejbližší období.  
 
 
2) Návrh statutu Výboru pro sport ZM 
Předseda výboru I. Peřina rozdal členům výboru návrh statutu Výboru pro sport ZM. 
Následně proběhla diskuze členů výboru k jednotlivým odstavcům textu statutu. Po dohodě 
přítomných mohou členové výboru zaslat písemně své připomínky k textu statutu e-mailem 
do středy 12. 1. 2011 Mgr. Janu Jandlovi (jandl.@radnice.kurim.cz). 
 
 
3) Kritéria pro udělování dotací žadatelům z Programu finanční podpory                        
kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi 
Členům výboru byly rozdány písemné stanovy Programu finanční podpory kulturní, sportovní 
a spolkové činnosti města Kuřimi, které v novém znění schválilo zasedání Zastupitelstva 
města Kuřimi dne 14. 12. 2010. Oproti minulým letům a na základě dosavadních zkušeností 
bude město Kuřim vyhlašovat vždy jen jednu výzvu na udělování těchto dotací a pouze 
pokud v rozpočtové kapitole zůstanou finanční prostředky, bude vyhlášena ještě dodatečná 
výzva. Výzva bude vyhlašována vždy v posledním čtvrtletí předcházejícího kalendářního 
roku. 
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Členové výboru diskutovali k navrženým kritériím pro udělování dotací žadatelům 
z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi. 
 
Členka výboru Ing. A. Smíšková seznámila přítomné s těmito kritérii, kterými se při 
udělování dotací řídí město Vsetín. Navrhuje rozdělit tato kritéria následovně“ 

- mládež do 18 let věku pro výkonnostní a rekreační úroveň sportu; 
- dospělí na všech úrovních sportovní činnosti. 

 
Z důvodu nedostatku času v letošním roce budou případná nová kritéria a připomínky k nim 
při udělování dotací použita až v kalendářním roce 2012. 
 
Následně proběhla diskuze přítomných členů výboru, jaká budou omezení při udělování 
dotací pro kalendářní rok 2011 – Mgr. Jan Jandl rozešle všem členům výboru e-mailem 
přehled udělených dotací v oblasti sportovní činnosti v roce 2010. 
 
Předseda výboru I. Peřina připomněl členům výboru termíny pro udělování dotací v roce 
2011: 

- do středy 12. 1. 2011 do 17:00 hod. je lhůta pro podávání žádostí o dotace; 
- v pátek 14. 1. 2011 budou členům výboru rozeslány kopie písemných žádostí o dotace; 
- v úterý 18. 1. 2011 v 18:00 hod. bude jednání Výboru pro sport ZM k podaným 

žádostem o dotace z oblasti sportovní; 
- Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání v úterý 25. 1. 2011 bude tyto žádosti o 

dotace schvalovat. 
 
 
4) Setkání sportovní veřejnosti + „Sportovec roku 2010“ 
Členům výboru byl rozdán písemný přehled sportovních klubů v Kuřimi. 
 
Členové výboru diskutovali k přípravě setkání sportovní veřejnosti a konání tradiční akce 
„Sportovec roku 2010“. Budou pozváni vedoucí jednotlivých sportovních klubů v Kuřimi na 
některé z příštích jednání Výboru pro sport ZM – poděkování a ocenění za svoji činnost 
v oblasti sportu si zaslouží nejen vedoucí, ale i trenéři a další aktivní činovníci v oblasti sportu 
v Kuřimi. 
 
Místopředseda výboru Ing. L. Stříž – nastínil přípravu vyhlášení ankety „Sportovec roku 
2010“ na jaře letošního roku. Rozešle všem členům výboru návrhy kritérií pro ocenění 
sportovců roku. 
 
 
 
Následně: 

- do cca 10. 2. 2011 budou obeslány sportovní kluby v Kuřimi; 
- do konce února 2011 vyhodnocení činnosti sportovců a sportovních klubů za rok 

2010; 
- v období březen – duben 2011 bude vyhlášen termín akce „Sportovec roku 2010“.  

 
 
 
 



 
5) Jednací řád výborů ZM 
Předseda výboru I. Peřina seznámil členy výboru s platným jednacím řádem výborů ZM, 
který je závazný pro jejich činnost a byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi 
dne 14. 12. 2010. 
 
 
6) Příští termín jednání Výboru pro sport ZM 
Příští jednání výboru se uskuteční v úterý 18. 1. 2010 v 18:00 hod na MěÚ Kuřim – hlavním 
bodem jednání bude posouzení podaných žádostí o dotace v oblasti sportu. Mgr. Jan Jandl 
rozešle v pátek 14. 1. 2011 členům výboru kopie těchto žádostí + přehlednou tabulku těchto 
žádostí.  
 
 
7) Různé 
V bodě Různé byli přítomni jednání výboru starosta Ing. D. Sukalovský, 1. místostarosta J. 
Koláček a člen rady města PaedDr. D. Holman. 
 
V diskuzi členové výboru prezentovali výhrady některých sportovních klubů v Kuřimi 
k pouze jednomu kolu rozdělování dotací – mnohé sportovní kluby si musí plánovat svoji 
činnost na celý rok dopředu, nikdo neví, co bude za půl roku. Více kol pro udělování dotací 
v průběhu kalendářního roku bylo praktičtější. 
 
Starosta Ing. D. Sukalovský – zopakoval členům výboru nova pravidla přidělování dotací 
města – na základě zkušeností z minulých let se přistoupilo napříště pouze k jednomu kolu 
rozdělování těchto dotací. Navíc je to i zažitý postup z jiných měst, velikostně srovnatelných 
s Kuřimí. 
 
Člen rady města PaedDr. D. Holman – představil se jako předseda Komise Zdravého města 
Rady města Kuřimi, která bude úzce spolupracovat s ostatními komisemi a výbory. Z hlediska 
strategického rozvoje města bude i Výbor pro sport ZM řešit postupně aktuální témata. 
Výbor pro sport ZM by si měl také naplánovat svá jednání na celý kalendářní rok. Důležité 
sportovní aktivity v Kuřimi by měly být průběžně umísťovány na webových stránkách města. 
 
Na závěr jednání předseda Výboru pro sport ZM I. Peřina poděkoval všem přítomným za 
účast. 
 
Zapsal: Mgr. Jan Jandl 
10. 1. 2011 
 
 

Ivo Peřina 
předseda Výboru pro sport ZM 


