
S t r á n k a  1 | 3 

 

Z Á P I S   č. 04/2018 
z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřimi, 

ze dne 05. 09. 2018 
 

Přítomni:  
předseda: Ing. Petr Ondrášek  
místopředseda: Ing. Lubomír Stříž  
členové: Ing. Rostislav Hanák, Ing. Milan Vlk, Ing. Zdenka Jeřábková, Jiří Voneš. 
omluveni: Jiří Mikel, Petr Fučík, Petr Macek 
nepřítomen: Levon Hovhannisjan, Mgr. Jan Vlček 
tajemnice: Mgr. Karina Kiesslingová 
hosté: místostarosta PaedDr. David Holman 
 
Předseda sportovního výboru (dále jen SV) zahájil jednání v 17:15 hod, přítomno je 6 členů výboru, 
jednání je usnášeníschopné.  
  

Program:  
1. Dotační programy Podpory rozvoje sportu na rok 2019 

2. Různé  
 

Bod 1.  
Dotační Program Podpora rozvoje sportu ve městě Kuřimi   
 
Rekapitulace stavu dotačních programů na sport a výše prostředků 
V dotačním programu pro trenéry bylo pro rok 2018 rozpočtováno 300.000,- Kč, v roce 2018 podány 
žádosti o dotaci na 462.000,- Kč. V programu na činnost sportovních klubů byl rozpočet 2.000.000,- 
Kč a požadavky žadatelů v žádostech o dotace byly celkem 3.526.056,- Kč.  
 
Výbor zaznamenal, že z jednání ZM zněla shoda, že je třeba rozpočty dotačních programů na sport 
pro rok 2019 z těchto důvodů navýšit. Dalším důvodem pro navýšení rozpočtu programů je 
očekávané otevření nové sportovní haly, které přinese 3x vyšší nájemné pro halové sporty.  
 
V programu „na celoroční činnost a jednorázové akce“ byly v uplynulé roce odlišeny žádosti „na 
pronájem“ sportovišť. V žádostech na rok 2018 se jednalo o částku cca 950.000,-Kč. Jednalo se o 
první krok k vytvoření programu určeného výhradně na pronájmy a další služby a specifikované 
uznatelné náklady při využívání sportovišť v majetku města. Nový program tak vznikne rozdělením 
stávajícího programu Podpory rozvoje sportu (samostatně městské nájmy a zvlášť ostatní, zejména 
činnost). 
 
Diskuze členů SV nad požadovaným navýšením finanční alokace na programy formovala následující 
návrh výše finančních prostředků na rok 2019: 
 

Název dotačního programu a rozpočtované období 2018 2019 

Podpora tělovýchovy mládeže kvalifikovanými 

trenéry 
300.000,- 400.000,- 

Využívání sportovišť města Kuřimi  1.700.000,- 

Podpora rozvoje sportu ve městě Kuřimi 2.000.000,- 1.300.000,- 
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Návrh usnesení č. 1:  
SV doporučuje ZM schválit na rok 2019 navržené výše uvolněných finančních prostředků pro účely 
dotačního programu Podpora rozvoje sportu ve městě Kuřimi, programu Využívání sportovišť 
města Kuřimi a programu Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry. 
 
Hlasováno: pro 6 (všichni přítomní) – SCHVÁLENO. 
 
 
Program „Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry“ 
Navrhované změny v dotačním programu:  

- zjednodušení výkaznictví, nebude se vykazovat „tréninková jednotka“, ale tréninková hodina 
(60 minut), čímž dojde k souladu s přiloženými mzdovými listy dle DPP. 

- vypustí se čl. 5, bod 2c, účel Programu je dostatečně vymezen v čl. 1, bodu 1. 
- čl. 2 bod 2 – maximální výše dotace v jednotlivém případě 150.000,-Kč. 
- čl. 2, bod 3 – celková výše prostředků 400.000,-Kč. 

 
Ing. Stříž upozorňuje, že některé kluby, které dosahují výborných výsledků, nemusí mít ani 10 
trénovaných svěřenců.  
 

Návrh usnesení č. 2:  
SV doporučuje ZM schválit dotační program „Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými 
trenéry“ pro rok 2019 se změnami. 
 
Hlasováno: pro 6 (všichni přítomní) – SCHVÁLENO. 
 
 
Program „Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi“ pro rok 2019 
Navrhované změny v dotačním programu: 

- Čl. 2, bod 3a maximální výše dotace u celoroční činnosti ve výši 250.000,-Kč. 
- Uznatelným výdajem nebude pronájem městských sportovišť (je na to samostatný program). 

 

Návrh usnesení č. 3:  
SV doporučuje ZM schválit dotační program „Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi“ pro rok 
2019 se změnami. 
 
Hlasováno: pro 6 (všichni přítomní) – SCHVÁLENO. 
 
 
Program „Využívání městských sportovišť“ pro rok 2019 
 
Navrhované úpravy z diskuse k dotačním programu: 

- Určen název nového programu z předložených variant a v porovnání s podobnými programy 
jiných měst, 

- čl. 1, bod 1 – „...ve vlastnictví města Kuřimi a majetek předaný k hospodaření příspěvkovým 
organizacím města ...“ 

- z tohoto Programu se pro rok 2019 vypustí limity, nebude stanovena minimální ani 
maximální výše dotace, o kterou lze žádat. 

- Čl. 3, bod 3  - snížení požadavku na počet členů z 20 na 10: „Žadatel musí mít alespoň 10 dětí 
platících členské příspěvky“. 
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Návrh usnesení:  
SV doporučuje ZM schválit dotační program „Využívání městských sportovišť“ pro rok 2019. 
 
Hlasováno: pro 6 (všichni přítomní) – SCHVÁLENO. 
 
 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi 
Smlouva je prakticky stejná jako v předchozích letech. SV doporučuje upravit formulaci: 

- Čl. 3, bod 3 doporučuje vypustit 
- V čl. 3, bod 4 „Za uznatelné výdaje se považují i výdaje, které byly proplaceny po 31. 12. 

2019, za předpokladu, že datum zdanitelného plnění je v období do 31. 12. 2019. 
 

Ing. Jeřábková upozorňuje, že je třeba vzhledem k volbám do obecních zastupitelstev z dokumentu 
vypustit jméno starosty za poskytovatele, město Kuřim, neboť dosud není známo. 
 

Návrh usnesení:  
SV doporučuje ZM ke schválení vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Kuřimi se změnami. 
 
Hlasováno: pro 6 (všichni přítomní) – SCHVÁLENO. 
 
 

Bod 2.  
Různé  
 
SV upozorňuje, že je třeba Termíny předložených dotačních Programů aktualizovat dle schválení 
v ZM. 
 
Ing. Stříž zve členy SV na 10. závody „Kuřimská cyklostezka“ dne 08.09.2018od 14 hodin.  
 
PaedDr. Holman pozval členy SV na slavnostní otevření Sportovní haly. 
 
Předseda SV Ing. Ondrášek poděkoval za spolupráci ve Sportovním výboru ZM v uplynulém funkčním 
období všem členům SV.  
 
Předseda SV ukončil jednání SV v 19:37 hod.  
 
 
 
 
Ing. Petr Ondrášek 
předseda Sportovního výboru ZM Kuřim 
 
 
 
V Kuřimi 06. 09. 2018 
Zapsala: Mgr. Karina Kiesslingová 


