
Z Á P I S   č. 02/2018 
z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřimi, 

ze dne 09.05.2018 
 

Přítomni:  
předseda: Ing. Petr Ondrášek  
místopředseda: Ing. Lubomír Stříž - omluven 
členové: Bc. Jan Vlček, Ing. Zdeňka Jeřábková, Levon Hovhannisjan, Jiří Mikel, Petr Fučík, Jiří Voneš 
omluven: Ing. Rostislav Hanák, Ing. Milan Vlk, Petr Macek, 
tajemnice: Mgr. Karina Kiesslingová 
host: PaedDr. David Holman 
 
Předseda sportovního výboru (dále jen SV) zahájil jednání v 17:14 hod, přítomno je 7 členů výboru, 
jednání je usnášeníschopné.  
  

Program:  
1. Plán rozvoje sportu ve městě Kuřimi 

2. Různé  
 

Bod 1.  
Plán rozvoje sportu ve městě Kuřimi   
 
Vláda České republiky novelizovala zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, který obcím nově 
ukládá povinnost zpracování plánu rozvoje sportu pro své území. Tento plán musí být v souladu se 
státní politikou v oblasti sportu. Každá obec musí do 1. 7. 2018 stanovit priority v jednotlivých 
oblastech podpory sportu a opatření k zajištění lepší dostupnosti sportovních zařízení pro své občany. 
Součástí plánu rozvoje sportu musí být také plán alokace finančních prostředků na podporu a rozvoj 
sportu. 
David Holman připravil návrh dokumentu „Plán rozvoje sportu ve městě Kuřimi“, bilanční a 
analytickou část, kterou členům Sportovního výboru prezentoval. Na základě této primární koncepce 
dokumentu vedli všichni přítomní členové diskuzi. Připomínky budou do dokumentu zapracovány a 
Sportovní výbor je projedná na svém dalším zasedání dne 04.06.2018.  
Plán rozvoje sportu bude předložen ke schválení Zastupitelstvu města Kuřimi dne 26.06.2018. 
 

Bod 2.  
Různé  
Žadatelka o dotaci z Programu podpora sportovní činnosti 2018 ve městě Kuřimi, Anna Justová 
zaslala poděkování za poskytnutou finanční podporu dívčí posádky lodní třídy RS Feva na 
mládežnickém mistrovství světa v jachtingu. Umístila se na druhém místě v kategorii dívek.  
Dobrý sportovní výsledek měla také Radka Eremiášová.  
Oběma sportovkyním bude zaslána gratulace.  
 
Předseda SV ukončil jednání SV v 19:56 hod.  
 
Ing. Petr Ondrášek 
předseda Sportovního výboru ZM Kuřim 
 
V Kuřimi 09.05.2018 
Zapsala: Mgr. Karina Kiesslingová 


