
Z Á P I S   č. 05/2018 
z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřimi, 

ze dne 03.12.2018 
 

 
Přítomni: 
 
předseda:   Ing. Jan Vlček MSc., 
členové: Ing. Luboš Stříž, Ing. Rostislav Hanák, Aleš Sikora, Jiří Mikel, Petr Macek, Levon 
Hovhannisjan, Ing. Petr Fučík, Jiří Voneš, Vladislav Prosecký, Ing. Milan Vlk 
 
tajemník:   Mgr. Karina Kiesslingová 
 
hosté: Kateřina Friedlová 
 
 
Předseda Sportovního výboru ZM (dále jen SV) zahájil jednání v 19:02 hod., přítomno 11 členů 
výboru, výbor je usnášeníschopný. 
Předseda SV Ing. Vlček přivítal členy na 1. SV v novém volebním období. 
Informoval členy o novém systému odměn a působení v SV. 
Informoval o účelu SV. 
Členové SV potvrdili svým podpisem, že se seznámili s jednacím řádem výborů Zastupitelstva města 
Kuřim a odevzdali požadované personální a mzdové dokumenty. 
 
 
Program: 
 

1. Jmenování místopředsedy SV 
2. Projednání žádostí o dotace z programu Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými 

trenéry na rok 2019; 
3. Projednání žádostí z Dotačního programu Využívání městských sportovišť pro rok 2019 
4. Projednání žádostí o dotace z programu Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi na rok 

2019; 
5. Příprava vyhlášení ankety Sportovec města Kuřimi; 
6. Různé. 

 

 
Bod 1. 
Předseda SV Ing. Vlček navrhl do funkce místopředsedy SV Ing. Stříže, který nominaci přijímá. 
Nikdo nepodal protinávrh. 
 

Přijaté usnesení: 
SV schvaluje Ing. Luboše Stříže místopředsedou SV.  
 
Hlasováno: pro 11  - SCHVÁLENO. 
 
 
 
 



Bod 2. Projednání žádostí z Dotačního programu Podpora tělovýchovy dětí a 
mládeže kvalifikovanými trenéry na rok 2019; 
 
Předseda SV Ing. Vlček informoval, že v řádném termínu bylo podáno 9 žádostí o poskytnutí podpory. 
Předkládá členům SV tabulku požadavků na financování z Programu pro trenéry. Žadatel Fotbalová 
školička, z.s. podal do Programu žádosti 2, bylo mu doporučeno sloučit je v jednu.  
Všechny podané žádosti podle administrátorky splnily formální náležitosti. Spolek Lezčata, z.s. do 
žádosti v dohodnutém termínu doplnil platné licence trenérů. Ostatní žadatelé doložili platnou 
kvalifikaci trenérů a tréninkové plány.  
Rozpočet programu je ve výši 400.000 Kč.  
 
Ing. Vlček navrhnul, aby žadateli Fotbalová školička, z.s. nebylo vyhověno, neboť nepatří do 
způsobilého okruhu žadatelů dle znění čl. 5, odst. 2a) předmětného Dotačního programu.  
Hlasováno: pro 11  - SCHVÁLENO. 
 
Ing. Vlček navrhnul, aby žadatel Lezčata, z.s. byl vyzván administrátorem k doložení počtu členů ve 
svazu.  
 

Přijaté usnesení:  
SV doporučuje ZM poskytnutí dotací z Programu finanční podpory tělovýchovy dětí a mládeže 
kvalifikovanými trenéry na rok 2019 v celkové výši 400.000 Kč dle přílohy. 
 
Hlasováno: pro 10  - SCHVÁLENO 
        proti 1 
 
 

Bod 3. Projednání žádostí z Dotačního programu Využívání městských 
sportovišť  pro rok 2019;  
 
Předseda SV Ing. Vlček informoval, že v řádném termínu bylo podáno 17 žádostí o poskytnutí 
podpory. Předkládá členům SV tabulku požadavků na financování z Programu využívání městských 
sportovišť. 
Zvýšené nájmy nejvíce pocítí sporty trénující v Městské sportovní hale, ale očekává se i zvýšení nájmu 
v tělocvičně ZŠ Tyršova. 
Vyzval členy SV k diskuzi nad tabulkou žádostí.  
 
Ing. Voneš poukázal na to, že nájem na Wellness Kuřim znamená pro Plavecký klub Kuřim, z.s. značný 
výdaj a v žádosti o dotaci požadovali pouze 50% skutečných nákladů. Obsazuje z 80% tréninkovou 
kapacitu bazénu, avšak za běžnou hodinovou taxu.  
Klub obhajuje tituly z Mistrovství republiky a od září 2018 pořádá dvoufázové tréninky.  
 
Ing. Stříž zdůraznil, že výdaje za nájmy sportovišť jsou nejsnáze kontrolovatelnými výdaji a požaduje 
následnou kontrolní činnost zaměřit na soulad faktur s tréninkovým plánem.  

 
Přijaté usnesení:  
SV doporučuje ZM poskytnutí dotací z Programu Využívání městských sportovišť" pro rok 2019 v 
celkové výši 1.700.000 Kč dle přílohy. 
 
Hlasováno: pro 11  - SCHVÁLENO. 



Bod 4. 
Projednání žádostí z Dotačního programu PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE 
MĚSTĚ KUŘIMI" pro rok 2019 
 
Předseda SV Ing. Vlček předložil členům SV tabulku požadovaných dotací na financování z Programu 
podpora sportovní činnosti. V řádném termínu bylo předloženo 35 žádostí na celoroční a 
jednorázovou činnost.  
Informoval o tom, že finanční prostředky z Dotačního programu nepokryly všechny žádosti.  
Atletický klub žádá na 7 běžeckých závodů, Orel na jeden, proto SV navrhuje, aby každý jeden závod 
byl podpořen stejnou výší financí.  
 
Největšího finančního krácení se dočkala Fotbalová školička z.s. Členové sportovního výboru 
upozorňují na to, že se žadatel neúčastní výkonnostních soutěží, přesto udává náklady na provoz 
v součtu cca 1.000.000,- Kč za všechny žádosti. Žadatel dále podává na celoroční činnost dvě žádosti.  
 
Hlasováno: pro 11  - SCHVÁLENO. 
 
Po projednání jednotlivých žádostí členové SV hlasovali o tabulce jako o celku.  

 
Přijaté usnesení:  
SV doporučuje ZM poskytnutí dotací z Programu podpora sportovní činnosti pro rok 2019 v celkové 
výši 1.500.000 Kč dle přílohy. 
 
Hlasováno: pro 10  - SCHVÁLENO. 
       zdržel se 1 
 
 
Bod 5. 
Příprava vyhlášení ankety Sportovec města Kuřimi 
 
Předseda SV Ing. Vlček navrhuje vyhlásit anketu 3. prosince 2018 a navrhuje termín pro zaslání 
návrhů do 10. ledna 2019. 
Zasedání Sportovního výboru bude poté v pondělí 14. ledna 2019 v 18:00, kde výbor návrhy 
vyhodnotí a dohodne harmonogram přípravy vyhlášení ankety. Předpokládaný termín vyhlášení 
ankety je koncem února dle volné kapacity Klubu Kotelna. 
 
Návrhy na nominace bude možné posílat s využitím nominačního formuláře na www.sportovci-
kurim.cz.  
 
Sportovce či družstva může sportovní veřejnost nominovat bez určení kategorie. O nominaci 
sportovce do kategorie rozhodne SV. Ing. Vlček navrhuje stejný postup jako v předchozích letech - ve 
všech kategoriích A, B, C, D, E, F, H vybrat z nominovaných tři nejlepší v dané kategorii a z nich vždy 
určit vítěze.  
 
Pravidla ankety zůstávají stejná jako v minulém roce.  

 

Přijaté usnesení: 
Sportovní výbor schvaluje postup přípravy ankety Sportovec města Kuřimi dle zápisu. 
 



Hlasováno: pro 11  - SCHVÁLENO. 
 
 

Bod 6. Různé 
Ing. Hanák – vrátíme se k myšlence patronství nad kuřimskými partnerskými spolky?  
 
Předseda SV ukončil jednání výboru v 22:00 hod. 
 
 
 
Ing. Jan Vlček 
předseda Sportovního výboru ZM Kuřim 
 
 
V Kuřimi 04.12.2018 
Zapsala: Mgr. Karina Kiesslingová 
 
 

  
 


