
Z Á P I S č. 04/2019 

z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města 
Kuřimi, ze dne 28. 8. 2019  

 

Přítomni: 
 
předseda: Ing. Jan Vlček, MSc. 
členové: Ing. Petr Fučík, Aleš Sikora, Jiří Voneš, Jiří Mikel, Vladislav Prosecký 
 
omluveni: Petr Macek, Ing. Rostislav Hanák, Levon Hovhannisjan, Ing. Milan Vlk, Ing. Lubomír 

Stříž 
 
tajemnice: Petra Glosová 
 
 
Předseda sportovního výboru (dále jen SV) zahájil jednání v 17:02 hod., přítomno je 6 členů výboru, 
výbor je usnášeníschopný. 
 
 
Program: 

1. Konečné úpravy pravidel pro jednotlivé dotační programy 

2. Konečné úpravy Inteligentního online formuláře žádosti o poskytnutí dotace 

3. Různé 
 
 
Diskuse: 
J. Vlček – z tohoto jednání SV se omluvil Petr Macek, ale e-mailem zaslal svoje připomínky 
k dotačním programům. Jsou to tyto: 

 čl. 6, odst. 3 – domníval jsem se, že vůbec nebude, že bude vždy jedna žádost za celý klub, 
spolek, atd. bez ohledu na počet sportu. 

 výše jednotlivých finančních limitů pro podání žádosti do jednotlivých programů je příliš vysoká, 
dovoluje příliš subjektivní přidělování velkých částek, bude tak uspokojeno velmi málo žadatelů 
nebo jen symbolicky. Dovedu si představit maximální částky odpovídající cca 15 % celkové výše 
rozdělovaných peněz, a i tak je to výrazně více než v jiných městech nebo na kraji či MŠMT. 

J. Vlček –  
ad1) na minulém jednání SV bylo o tomto hlasováno s negativním výsledkem. 
ad 2) v pravidlech se upraví formulace textu „maximální výše dotace na projekt/akci je poskytována ve 
výši…“ 
 
 
 

BOD 1. KONEČNÉ ÚPRAVY PRAVIDEL PRO JEDNOTLIVÉ DOTAČNÍ 
PROGRAMY 

 
Dotační program „Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2020“ 
J. Vlček – zůstávají 3 programy. Částka zatím není určena, ta se stanoví na ZM dne 10. 9. 2019. 
Upravovaly se formulace, ale i veškeré termíny dané zákonem. Zapracoval připomínky tak, aby byly 
programy srozumitelné a zohlednily veškeré připomínky dané členy SV. Budeme mít jeden formulář 
žádosti na jeden oddíl, tzn. jeden subjekt dává jednu žádost (výjimka ale bude v případě SK Kuřim, 
Sokol Kuřim, Orel Kuřim, apod. kdy mají pod sebou více sportovních oddílů). 
Měli bychom mít méně žádostí (jednorázové a celoroční se sjednotí do jedné žádosti) a bude 
ucelenější přehled o jednom subjektu (kluby budou vypisovat jednu hlavičku (jednu žádost)). 
Jednotlivé připomínky: 

 upraven čl. 1, odst. 2 
doplněno „ a na jednorázové akce sportovního charakteru“ 

 upraven čl. 2, odst. 3 



musely se změnit limity - max. výše 300 tisíc Kč. 

 upraven čl. 5, odst. 2, bod j) 
výdaje na zdravotní a technické zajištění (mobilní WC, čipy, apod.) 

 upraven čl. 6, odst. 3 
žadatel uplatňuje v rámci programu jednu žádost s výjimkou organizací slučujících více sportovních 
odvětví, např. tělovýchovné jednoty skládající se z více oddílů). V takovém případě může být 
podána jedna žádost za daný sport. 

A. Sikora – možná nebudou žadatelé rozumět tomu, jestli dávat pronájmy do nákladů a zároveň neví, 
jestli dávat do příjmů, protože neví, jestli dotaci dostanou. 
J. Voneš - měla by tam být započítána i dotace. Má dáti - dal. 
J. Vlček – budou mít jeden rozpočet, kde by měly být patrné náklady a příjmy, kdy zůstatek bude nula, 
popřípadě drobný plusový výsledek. Rozpočet bude správný a transparentní. Uspořádáme pro 
žadatele dotací školení a zodpovíme jejich dotazy. 

 upraven čl. 7, odst. 4 – hodnoticí kritéria 
kvalita projektu 0-20 bodů, vedení účetnictví 0-10 bodů, velikost členské základny 0-10 bodů, 
zapojení dětí do 18 let 0-15 bodů; olympijský sport 0-10 bodů; spoluúčast nákladů 0-15 bodů. 

 
Přijaté usnesení: SV doporučuje ZM Kuřimi schválit Dotační program „Podpora sportovní 

činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2020“. 
HLASOVÁNO: 6. 
 
 
 
Dotační program „Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry“ pro rok 2020 

 upraven čl. 1, odst. 2, bod a) 
formulace výkladu „výkonnostní sportovec“ – dle výkladu MŠMT. 
limity zůstávají stejné 

 upraven čl. 6, odst. 5, bod f) 
žádost musí obsahovat „potvrzení o registraci v celostátním sportovním svazu“ 

 
Přijaté usnesení: SV doporučuje ZM Kuřimi schválit Dotační program „Podpora tělovýchovy 

dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry“ pro rok 2020. 
HLASOVÁNO: 6. 
 
 
 
Dotační program „Využívání městských sportovišť“ pro rok 2020 

 upraven čl. 2, odst. 3 
maximální výše dotace je 800.000 Kč. 

J. Mikel – navrhuje textově upravit na jednu činnost (jeden sport), aby bylo patrné, že v žádosti i když 
je víc akcí, tak celkově může žádat pouze 800 tisíc Kč. 
J. Vlček - připomínku zapracuje a uvedena bude místo „maximální výše dotace na projekt/akci ……“ 
formulace „maximální výše dotace na žádost je poskytována ve výši…“. 
 
J. Voneš - spíše by mělo dojít k navýšení dotací na nájmy. 
J. Mikel - nebo se nájmy zruší, tak jak to bylo v minulosti. 
J. Vlček - uvidíme, zda vůbec dojde k navýšení limitu dotací. Rozpočet města je napjatý. 
 
Přijaté usnesení: SV doporučuje ZM Kuřimi schválit Dotační program „Využívání městských 

sportovišť“ pro rok 2020. 
HLASOVÁNO: 6. 
 
 
 

BOD 2. KONEČNÉ ÚPRAVY INTELIGENTNÍHO ONLINE FORMULÁŘE ŽÁDOSTI 
O POSKYTNUTÍ DOTACE 

 
J. Vlček – žádá členy SV, aby formulář ještě jednou překontrolovali. Vzor žádosti musíme doladit do 
15. 9. Nepředpokládá ale, že by došlo k velkým zásahům ze strany členů SV. Dohodli jsme se, že 
v říjnu proběhne testování před spuštěním (uděláme několik testovacích pokusů). Návrh na úpravy po 



15. 9. bude reakcí na test. Věří, že se budou ladit drobnosti jako nápověda, funkčnost formuláře 
apod., tzn. na formálních věcech by se nic měnit nemělo (ty budeme mít hotovy do 15.9 a budou i ve 
vzoru žádosti). 
 
 
 
 
 
 
 
Předseda SV ukončil jednání v 19:00 hod 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jan Vlček, MSc. 
předseda Sportovního výboru ZM Kuřim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi 28. 8. 2019 
 
Zapsala: Petra Glosová 


