
Z Á P I S  č. 03/2019 

z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřimi, ze 
dne 17. 7. 2019  

 

Přítomni:  

místopředseda: Ing. Lubomír Stříž 

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

Petr Fučík, Levon Hovhannisjan, Jiří Mikel 

 

omluveni: Ing. Jan Vlček MSc., Petr Macek, 

tajemnice: Kateřina Friedlová 

hosté: Ing. Petr Ondrášek, 

 

Místopředseda sportovního výboru (dále jen SV) zahájil jednání v 17:09 hod., přítomno je 9 členů 

výboru, výbor je usnášeníschopný.  

 

Místopředseda SV přivítal také prvního místostarostu Ing. Petra Ondráška a předal mu slovo, aby 

představil plnění strategického plánu rozvoje sportu, letošní plán a aktuální stav investic města. 

 

Pro jednání byl schválen následující program. 

 

Program: 

1. Představení plánu investic do sportu města Kuřimi. 

2. Různé 

 

BOD 1. PŘEDSTAVENÍ PLÁNU INVESTIC DO SPORTU MĚSTA KUŘIMI. 

Rekonstrukce střelnice 

Rekonstrukce střelnice byla dokončena a zkolaudována v lednu. Byla provedena také sanace 

odtěžené skály, práce na srovnání terénu výstřelného prostoru, umístěno zařízení do terčových 

prostorů a zbudována nová opěrná zeď v přední části pozemku. Celkové investiční náklady byly na 

4,3 miliónu korun. 

 

Cyklostezky 

Cyklostezka Kuřim – Lipůvka čeká na kolaudaci, neproběhla, protože je třeba provést směnu pozemku 

se společností Kaufland. 90 % je dotace z MMR.  

Cyklostezka Kuřim – Bítýška byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace a připravena dokumentace 

pro stavební povolení. Bylo vydáno společné územní rozhodnutí a stavební povolení. Tato 

dokumentace byla podkladem pro žádost o dotaci. Jedná se o projekt, kde investorem je DSO 

Mikroregion Kuřim. Dotační program ITI brněnské aglomerace – požaduje, aby po dokončení byly 

pozemky ve vlastnictví obcí. Vyjednávání o prodeji s Brnem, církví, úřadem pro zastupování státu byla 

dlouhá a složitá. U dotčených firem zatím stačily souhlasy se stavbou, bylo nutné pro stavební 

povolení (sloučené s územním řízením), ale vypořádání ale bude následovat. Cyklostezka Kuřim – 

Medlánky byla zadána vyhledávací studie a proběhlo Setkání cyklistické veřejnosti s předním 

odborníkem na cyklostezky a cyklotrasy v našem regionu, projektantem ing. Jebavým, vč. trasování 

cyklostezky na Jinačovice. Studie zaslána ke stažení členům výboru. 

 

 



Tělocvičny ZŠ 

Na ZŠ Jungmannova – rekonstrukce staré tělocvičny. Bude sloužit nový sportovní povrch Taraflex, 

s dřevěným roštem, termín červenec cena 1,287 mil. Kč. 

Na ZŠ Tyršova nutno řešit zastínění tělocvičen – požadavek hygieny na rok 2020, odhad 400 tisíc na 

jednu tělocvičnu.  

 

Rekonstrukce sálu na Podlesí 

Oprava sálu, budou nové vnitřní omítky, nové dveře a hlavně byla potřeba nová podlaha. Rozšíření 

prostoru obstará také přístavba nářaďovny. Od září znovu začnou kroužky florbalu, stolního tenisu, 

pilates nebo zumby.  Rozpočtováno na 350 tisíc. 

 

Městský stadion Kuřim - rekonstrukce atletické dráhy a nové sektory pro atletiku vč. odvodnění 

sportovního areálu 

Na konci roku 2018 ZM schválilo podání žádosti o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) na investiční akci "Městský stadion Kuřim - rekonstrukce". Žádost 

byla podána dne 28. 12. 2018 a jejím předmětem byla samotná rekonstrukce atletického stadionu 

a s ní související odvodnění, v celkové výši 81.365.367 Kč. Při hodnocení záměru poskytovatelem 

dotace bylo sděleno, že nebude možné žádat o dotace v původně předloženém rozsahu nákladů, 

zejména z důvodu, že část stavby je umístěna na soukromém pozemku, konkrétně jde o umístění 

trasy odvodnění lokalitou Vlečka do Lučního potoka. Toto odvodnění bylo navrženo v souladu 

s generelem odvodnění a je nezbytné ho realizovat, proto mělo sloužit jako finanční spoluúčast 

projektu, bohužel ale spadá do prostředků tzv. neuznatelných nákladů. Z těchto důvodů byla, po 

schválení ZM v květnu 2019, žádost o dotaci na MŠMT stažena. V důsledku těchto událostí byla 

pozastavena činnost na projektových pracích týkajících se odvodnění sportovního areálu do doby 

schválení nového řešení odvodnění. Nyní probíhají jednání s BVK a projektantem a byla provedena 

studie proveditelnosti nakládání s dešťovými vodami, ze které vzešlo nové řešení dešťové kanalizace. 

Následně budeme znovu žádat o dotaci MŠMT v nejbližším možném termínu. Realizace 2020. 

 

Multifunkční hřiště pro míčové sporty mezi sportovní halou a zimním stadionem  

Proběhla aktualizace studie z 04/2018, která byla doplněna o řešení přístavby zázemí hřiště 

(půdorysy, řez, pohledy). Odhadované náklady jsou 4 mil. Pro území je řešeno odvodnění, retenční 

nádrž a odvedení do akumulace na stadionu. Projekt je tímto realizačně propojený s rekonstrukcí 

atletické dráhy. Realizace 2020. 

 

Městská sportovní hala v Kuřimi 

Vyčleněno 300.000,- Kč. Právě probíhá výběrové řízení pro dodávku a montáž venkovních žaluzií. 

 

Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu 

Vyčleněno 30.000.000,- Kč. Jedná se o akci, která navazuje na stavbu sportovní haly a zimního 

stadionu v Kuřimi. V tomto areálu se nachází tři investoři – Město Kuřim, Sport Hotel Kuřim, s.r.o. a 

Zimní stadion Kuřim, s.r.o. Výstavba trafostanice vč. kabelových rozvodů byla dokončena. Byl vybrán 

dodavatel na sítě. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby sportovního areálu – komunikace a 

chodníky, stavba byla vysoutěžena za 15 mil. konec bude 30. října. Parkoviště před halou budováno 

až se zahájením stavby hotelu, tzn. rok 2020. 

 

Rekonstrukce letního koupaliště 

V březnu 2019 proběhlo VŘ na dodavatele projektové dokumentace. Je vypracována dokumentace 

pro společné DUR+DSP, která byla odeslána na potřebné orgány státní správy k jejich vyjádření. 

Součástí projektu je nové dětské brouzdaliště vč. bazénoví technologie, objekt rychlého občerstvení a 



WC pro děti. Pro letošní rok je vyčleněno 3 mil. na zahájení stavby vč. bouracích prací. Je třeba 

dokončit prováděcí dokumentaci a na podzim zrealizovat VŘ na zhotovitele. Dokončení 2020. 

 

Rekonstrukce Wellness Kuřim – další etapy 

Načasování druhé etapy (oprava velkého bazénu a protažení na 50m) je zatím otevřené. Zvažován 

přesun balneo provozu, šaten do fitness a suchý/mokrý bar. Dalším krokem je rozšíření o vitální svět, 

je zpracována studie. Možnost propojení provozu se Sport Hotelem. Objemová studie byla provedena 

také na přístavbu 25 metrového krytého bazénu pro 5 plaveckých drah pro plavecký sport a školní 

výuku plavání, spojena s rekonstrukcí starých šaten venkovního koupaliště - odhadem 70 mil. 

investice, realizovatelné pouze v případě získání větší části z dotace. 

 

Wellness Kuřim – technické zhodnocení 

V tomto roce bylo investováno do technického zhodnocení krytého bazénu a bylo objednáno a 

financováno několik drobných investic, přepočítávač plynu, doplnění kamer a síťové úložiště. Na 

přelomu srpna a září proběhne rozšíření šaten a nové zámky do šaten – investice 800.000 Kč. 

Proběhlo měření trochloraminu, nebyly zjištěny problémy ani překročení hodnot, ale dále 

monitorujeme dle stížností. Výměna celé vzduchotechniky je odhadována na velkou investiční 

náročnost a bylo by dobré, aby vydržela ještě po dobu živostnosti.  

 

 

 

 

Místopředseda SV ukončil jednání v 19:35 hod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lubomír Stříž 

místopředseda Sportovního výboru ZM Kuřim 

 

 

 

 

 

 

 

v Kuřimi 17. 7. 2019 

zapsala: Kateřina Friedlová 

 


