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Z Á P I S č. 02/2019 

z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřimi, ze dne 
19. 6. 2019  

 

Přítomni:  

předseda: Ing. Jan Vlček MSc. 

místopředseda: Ing. Lubomír Stříž 

členové: Ing. Rostislav Hanák, Petr Macek, Ing. Milan Vlk, Vladislav Prosecký, Aleš Sikora, Jiří 

Voneš 

 

omluveni: Ing. Petr Fučík, Levon Hovhannisjan, Jiří Mikel 

 

tajemnice: Kateřina Friedlová 

hosté: Ing. Petr Ondrášek, Ivo Peřina, Aleš Peřina, RNDr. Igor Poledňák, Karel Jelínek, Ing. Silvie 

Ondrášková 

 

Předseda sportovního výboru (dále jen SV) zahájil jednání v 17:33 hod., přítomno je 8 členů výboru, výbor 

je usnášeníschopný.  

 

Na úvod předseda představil jednotlivé body programu a přesunul 3. bod na další jednání SV a dal prostor 

diskuzi přítomným hostům. 

 

Diskuze – hlavní stanoviska diskutujících:  

 I. Peřina – předseda FC Kuřim, nastínil přítomným problematiku spolupráce s Fotbalovou školičkou, 

kterou vede P. Jahoda. Chtěl by zlepšit vztahy mezi FC Kuřim a Fotbalovou školičkou. Několikrát se 

snažili kontaktovat P. Jahodu, ale neúspěšně. 

 I. Poledňák – původní záměr Programu finanční podpory kultury byl rozvíjet sportovní příležitosti pro 

obyvatele města. Vyjádřil přání, aby rozdělování podpory bylo nestranné. 

 J. Vlček – dotace se snažíme rozdělovat dle pravidel. Žádná pravidla nejsou nestranná, pravidla 

platí pro všechny. 

 R. Hanák – měli bychom se řídit Programem na rozvoj sportu, potažmo rozvojem dětí. Dotace jsou 

pro rozvoj talentu dětí. 

 

V 17:55 opustil jednání SV pan I. Poledňák 

 

 V. Prosecký – proč tady není p. Jahoda, mohl nám říct svoji vizi? 

 J. Vlček – doufá, že P. Jahoda se dostaví na podzim, na rozdělení dotací. 

 P. Ondrášek – vysvětlil nastavení kritérií hodnocení z minulého období. Jejich zavedení bylo ze 

zákona. Při posuzování dotací je třeba zohlednit více, uměřenost pak musí posoudit výbor dle 

znalosti rozsahu působení jednotlivých sportovních oddílů. Město nechává rozhodnutí na svém 

poradním orgánu - samotném výboru, podle jeho názoru nikomu nestraní. 

 K. Jelínek – vystupuji zde jako rodič, syn je ve Fotbalové školičce. Vnímáme, že podpora města není 

adekvátní. 

 A. Sikora – rozhodovali jsme se podle toho, co bylo uvedeno v žádosti. 

 J. Vlček – navrhuje, aby se nesouhlasy a připomínky poslaly emailem tajemnici a následně se tím 

budu zabývat. 

 

V 18:25 opustili jednání SV I. Peřina a A. Peřina 
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Pro jednání byl schválen následující program. 

 

Program: 

1. Revize pravidel pro jednotlivé dotační programy 

2. Revize Inteligentního online formuláře žádosti o poskytnutí dotace 

3. Různé 

 

BOD 1. REVIZE PRAVIDEL PRO JEDNOTLIVÉ DOTAČNÍ PROGRAMY 

Předseda SV navrhuje aktualizovat pravidla jednotlivých programů. 

 

A. „Podpora sportovní činnosti“ 

 

Diskuze: k Čl. 1 bod 2 – jen jedna žádost, návrh sloučit jednorázové (JA) a celoroční (CČ) akce – 

zjednodušit celý proces. 

 S. Ondrášková – ano, ale dodat přílohou o jaké JA akce se jedná. 

 P. Macek – souhlasí se sloučením. 

 A. Sikora – při posuzování nebudeme vidět, o co jde. 

 L. Stříž – nesouhlasí, jestliže to sloučíme, ubydou informace k posouzení. 

 P. Macek – když bude jen jedna žádost, bude to pro vyhodnocení jednodušší. 

 M. Vlk – souhlasí, ale JA akce musí být v tabulce, aby se při posuzování mohly popřípadě vyřadit. 

 J. Vlček – jde o zjednodušení i pro podávající. 

 L. Stříž – potřebujeme mít, co nejpreciznější informace. 

 

Návrhy: 

I. Předseda SV navrhuje změnit pravidla po poskytování dotací, tak aby byla jen jedna žádost 
pro JA + CČ 

Hlasováno: Pro: 7 
Zdržel se: 1  
Proti: 0 
Návrh přijat 
 

II. Povolit jen jednu žádost od jednoho subjektu (na jedno IČO) 

Hlasováno: Pro: 1  
Zdržel se: 0 
Proti: 7 
Návrh nepřijat 
 

Závěr: předseda SV vypracuje do další schůzky přesné znění upravených pravidel.  

Diskuze:  

 P. Macek požádal o přesný záznam svého návrhu: „tlačit na ZM, aby navýšili částky dotací.“ 

 

III. Návrh, že žadatelem může být jen právnická osoba 

Hlasováno: Pro: 4 
Zdržel se: 4 
Proti:  
Návrh nepřijat 
 

IV. Předseda SV navrhuje: Čl. 5 bod 2 j – rozšířit bod tak, aby bylo zřejmé, že jde o JA. 

Hlasováno: Pro: 8 
Zdržel se: 0 
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Proti: 0 
Návrh přijat 

V. Návrh na rozšíření Čl. 6 bod 5 a o výstižný popis činnosti žadatele a o způsobu využití 

dotace  

Hlasováno: Pro: 8 
Zdržel se: 0 
Proti: 0 
Návrh přijat 

 

Diskuze:  

 P. Macek -  dotaz k čemu je bodový systém, a proč musí být? 

 J. Vlček – odpověděl, ano bodový systém je ze zákona. Kritéria určují to pořadí žádosti. 

 

VI. Návrh na doplnění dalších dílčích kritérií do Čl. 7 bod 4 (kritéria budou upřesněna)  

Hlasováno: Pro: 6 
Zdržel se: 2 (J. Vlček, L. Stříž) 
Proti: 0 
Návrh přijat 

 

B. „Využívání městských sportovišť“ 

 

Návrhy: 

I. Předseda SV navrhuje: Čl. 1 bod 2 a – sloučit, a povolit jednu žádost na sportovní oddíl. 

O návrhu se nehlasovalo 

II. Předseda SV navrhuje: Čl. 2 bod 3 – stanovit max. výše na projekt (tento limit bude diskutován) 

Hlasováno: Pro: 8 
Zdržel se: 0 
Proti: 0 
Návrh přijat 
 

III. Předseda SV navrhuje: Čl. 6 bod 5 a – rozšířit o „výstižný popis“  

Hlasováno: Pro: 7 
Zdržel se: 1 
Proti: 0 
Návrh přijat 

 

C. „Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry“ 

 

Diskuze: 

 Předseda SV navrhuje: Čl. 1 bod 2 a – vyškrtnout aktivní trávení volného času dětí a mládeže 

 P. Macek – nesouhlasí, podpořil by všechny, kteří vytváří příležitosti pro sport mládeže 

 

Návrhy: 

I. Zachovat Čl. 1 bod 2 a 

Hlasováno: Pro: 7 
Zdržel se: 1 
Proti: 0 
Návrh přijat 
 

II. Čl. 1 bod 1 – návrh více zpřesnit pojem výkonnostní sport 

O návrhu se nehlasovalo 

 

Ve 20:00 opustila jednání SV S. Ondrášková 
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Diskuze: 

 R. Hanák – vznesl dotaz, zda někdo kontroluje platnost licence trenérů během roku? 

 J. Vlček – odpověděl na dotaz, že věc se řeší v době schvalování podané žádosti. 

 

BOD 2. REVIZE INTELIGENTNÍHO FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE 

 

Vyplývá z následné diskuze a bude připravena. 

 

Předseda SV do další schůzky zapracuje podměty a připomínky, a zašle členům upravená pravidla. 

Termín dalších schůzek SV je 17. 7. 2019 a 26. 8. 2019. 

 

BOD 3. RŮZNÉ 

 

Diskuze: 

 P. Ondrášek – 17. 7. 2019 - představení plánu investic do sportu. 

 

 

 

 

Předseda SV ukončil jednání ve 20:15 hod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Vlček, MSc. 

předseda Sportovního výboru ZM Kuřim 

 

 

 

 

 

 

 

v Kuřimi 19. 6. 2019 

zapsala: Kateřina Friedlová 

 


