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Z Á P I S   č. 4/2011  
 z mimořádného jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města Kuřimi 

ze dne 03.03.2011 
 
Přítomni:   
předseda komise:  Ivo Peřina 
členové: Ing. Lubomír Stříž, Ing. Alexandra Smíšková, Ing. Rostislav Hanák, Ing. Zdeňka Jeřábková, 

Ing. Milan Vlk, 
tajemnice: Hana Koláčková 
 
nepřítomen:   Mgr. Michal Politzer,  Ing. Alexandra Potůčková,  Jan Vlček, Petr Macek, Jiří Mikel, 
 
host:   Ing. O. Štarha 
 
 
Program: 

1) zahájení 
2) mimořádné přerozdělení finančních prostředků z programu na podporu sportu 

 
 
 
 
1.  Zahájení 
 
Předseda výboru pan Ivo Peřina přivítal všechny přítomné členy výboru a hosta a zahájil jednání v 19:30 hod., 
přítomno 6 členů výboru, výbor je usnášeníschopný. 
 
 
 
 
2. Mimořádné přerozdělení finančních prostředků z programu na podporu sportu 
 
Předseda Ivo Peřina svolal mimořádné jednání sportovního výboru, na programu jednání bylo mimořádné 
přerozdělení finančních prostředků z programu na podporu sportu a navýšení finančních dotací u některých 
žádostí, které nebyly z důvodu finančního limitu akceptovány při projednávání podaných žádostí o dotace z 
„Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi“ z oblasti sportovní v rámci 
výzvy roku 2011, a schváleny usnesením ZM č. 1027/2011.  
 
I.Peřina - po jednání se starostou se podařilo dohodnout uvolnění částky 22.500,-Kč na přerozdělení do 
programu na podporu sportu. Rád bych aspoň částečně podpořil pořadatele dětských závodů, vzhledem k tomu, 
že v pátek musí být odevzdány materiály k rozeslání do zastupitelstva, poprosil jsem vás o mimořádnou schůzku. 
Jedná se o vyřešení několika žádostí, která požadovaly malé částky na ocenění dětských závodů, navrhuji použít 
tyto částky pouze na medaile, poháry a diplomy pro děti a mládež, a to takto: 
žádost č.  7      navýšení o   1.000,- 
           č.14    2.000,- 
           č.22    2.000,- 
           č.30    2.000,- 
           č.32  11.500,- 
           č.33    4.000,- 
 
Po krátké diskusi se členové výboru dohodli na těchto návrzích, které předkládají ZM. 
 
žá
d. 

org. účel požadováno schváleno 
ZM 

účel navýšení o 

7 TJ Sokol Kuřim 
- stolní tenis 

Zajištění 
sportovní 
aktivity oddílu 

 
29.100 Kč 

 
2.500 Kč 

nákup 
míčků, 
vybavení  

1.000 Kč 

14 SDH Kuřim soutěž mladých 
hasičů 

7.000 Kč 4.000 Kč technické 
zabezpečení 

2.000 Kč 

22 Občanské 
sdružení Wu-shu 
Kuřim 

Závod Juniorské 
ligy wu-shu 

3 300 Kč 0 Kč xx 2.000 Kč 
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25 SK Kuřim - 
oddíl házené 

Rozvoj činnosti 
mládeže 

300.000 Kč 250.000 Kč nájmy, 
materiál, 
doprava 

5.000 Kč 

30 TJ Slovan 
Kuřim-Podlesí 

Akce pro děti a 
veřejnost na 
Podlesí 

 
4 500 Kč 

 
800 Kč 

drobný 
provozní 
materiál 

2.000 Kč 

32 TJ Slovan 
Kuřim-Podlesí 

Kuřimská 
běžecká liga 

 
22 900 Kč 

 
6 800 Kč 

propagace, 
fáborky 

8.000 Kč 

33 TJ Slovan 
Kuřim-Podlesí 

Dětské 
atletické 
víceboje 

 
5 000 Kč 

0 Kč xx 2.500 Kč 

      22.500 Kč

 
 
 
Z důvodu, že se jedná také o sportovní oddíl, za který nemohou 2 členové sportovního výboru hlasovat (Ing. 
Hanák a Ing. Vlk)  hlasování tak není možné, sportovní výbor proto jen doporučuje ZM ke schválení toto 
usnesení. 
 
Návrh usnesení:  ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu finanční podpory kulturní, 

sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi z oblasti sportovní, v rámci  výzvy roku 2011 v 
bodech dle zápisu. 

 
 
 
 
Příští jednání výboru sportovního se uskuteční: 
21.03.2011 v 18:00 hod., na programu jednání bude vyhodnocení ankety„Sportovec města Kuřimi roku 2010“. 
 
 
 
 
 
Předseda Výboru sportovního ZM Kuřimi ukončil jednání komise ve 20:40 hod. 
 
 
          
 
              Ivo Peřina   
          předseda výboru 
       
 
 
 
 
V Kuřimi 3. 3. 2011 
Zapsala Hana Koláčková 
 


