
Z Á P I S   č. 03/2018 
z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřimi, 

ze dne 18. 06. 2018 
 

Přítomni:  
předseda: Ing. Petr Ondrášek  
místopředseda: Ing. Lubomír Stříž - nepřítomen 
členové: Ing. Rostislav Hanák, Ing. Milan Vlk, Levon Hovhannisjan, Jiří Mikel, Petr Fučík, Jiří Voneš 
omluveni: Ing. Mgr. Jan Vlček, Ing. Zdeňka Jeřábková, Petr Macek 
tajemnice: Mgr. Karina Kiesslingová 
hosté: místostarosta PaedDr. David Holman, Ing. Jan Sojka, Petr Dufek 
 
Předseda sportovního výboru (dále jen SV) zahájil jednání v 17:04 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   
 
Místostarosta D. Holman představil dokument „Plán rozvoje sportu ve městě Kuřimi 2018 - 2025“, 
který ukládá obcím zpracovat zákon č. 115/2001 Sb., Zákon o podpoře sportu.  
 
Dokument je upravený na základě závěrů ze zasedání Sportovního výboru konaného dne 09. 05. 
2018. Plán rozvoje sportu bude předložen ke schválení Zastupitelstvu města Kuřimi dne 26.06.2018. 
 
J. Sojka k plánu aktivit podrobně členy výboru informoval, že výhledově, po rekonstrukci venkovního 
bazénu by uvažoval o jeho zastřešení, což by zajistilo jeho delší využití cca duben - říjen. 
 
Předseda SV P. Ondrášek navrhl zanést bod 11 do části „Aktivity Plánu rozvoje sportu ve městě 
Kuřimi“, se kterým souvisí také další rekonstrukce pump trackové dráhy v lokalitě nad sídlištěm 
Kolíbka. Dále navrhuje doplnit bod 12, 13 a 14. 
 
J. Mikel navrhuje doplnit bod 15 a současně navrhuje přítomným radním, aby město opravilo povrch 
frekventované cyklistické cesty Kuřim – Česká okolo kopce Šiberna, v současném jsou výmoly. 
 

Předseda SV konstatoval, že v seznamu navrhovaných opatření není žádná rozvojová aktivita týkající 
se významného sportoviště, kterým je v Kuřimi golfový areál, což je v rukou soukromého vlastníka. 
 
Místostarosta D. Holman informoval, že dodatečně bude dokument do zastupitelstva doplněn o 
přílohy, zejména „určení prostředků z rozpočtu města, nezbytných k naplnění plánu“. 
 

Návrh usnesení:  
SV doporučuje ZM schválit strategický dokument Plán rozvoje sportu ve městě Kuřimi. 
 
Hlasováno: pro 7 (všichni přítomní) – SCHVÁLENO. 

 



Bod 2.  
Různé  
 
Tajemnice K. Kiesslingová předala členům výboru k seznámení studii umístění venkovního 
multifunkčního hřiště ve sportovním areálu (verze z dubna 2018), o kterou žádal výbor na minulé 
schůzce. 
 
P. Dufek představil členům výboru svůj záměr vybudovat přírodní sportovně rekreační areál, 
za lokalitou Na Samotě bude postupně docházet k terénním úpravám povrchu. Projekt bude sloužit 
sportovnímu vyžití příměstských táborů a neorganizovaných teenagerů. P. Dufek seznámil členy se 
záměry, které má jako soukromý investor v lezeckém sportu v Kuřimi, nové sportoviště plánuje s 
venkovní lezeckou stěnou a prvky pro překážkové závody a podobně. 
 
P. Dufek odešel z jednání v 19:08. 
 
J. Sojka se ptá zástupců jednotlivých sportů na představu prezentování otevření Městské sportovní 
haly a vyzývá k jejich zapojení, například formou dne organizace společného náboru dětí. Navrhuje 
termín v říjnu. V průběhu září by se ale už měly odehrát v hale mistrovské zápasy řady sportů. 
 
J. Mikel s pořádáním „dne náborů“ souhlasí, ale upozorňuje, že kluby své nábory mládeže realizují už 
mnohem dříve na začátku září. 
 
Předseda SV P. Ondrášek: 18. 08. 2018 je jediný termín, kdy nás mohou navštívit představitelé klubů 
z partnerského města Stupava, pokud tento termín bude umožňovat zahájení zkušebního provozu 
sportovní haly. 
 
19:28 odešel J. Sojka. 
 
Předseda SV diskutoval se členy SV principy dotačních programů na rok 2019. Dále se jim bude 
věnovat příští výbor, jakmile budou úřadem připraveny příslušné dokumenty.  
 
Pro žadatele budou také zpřístupněny on-line inteligentní formuláře pro vyplnění žádostí o dotaci, 
aby žadatelé byli vždy před odesláním upozorněni na chybějící údaje (v minulosti více než 50 % 
žádostí bylo administrátory vraceno žadatelům pro doplňování údajů). 
 
Příští jednání SV se bude konat v srpnu 2018. 
 
Předseda SV ukončil jednání SV v 19:44 hod.  
 
 
 
Ing. Petr Ondrášek 
předseda Sportovního výboru ZM Kuřim 
 
V Kuřimi 18. 06. 2018 
Zapsala: Mgr. Karina Kiesslingová 
 
 


