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Z Á P I S   č. 8/2011  
 z jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města Kuřimi 

ze dne 13.09.2011 

 

 
Přítomni:   

předseda výboru:  Ivo Peřina 

členové: Ing. Lubomír Stříž, Jiří Mikel, Ing. Rostislav Hanák, Ing. Zdeňka Jeřábková, Ing. Milan Vlk 

tajemnice: Hana Koláčková 

později se dostavila: Ing. Alexandra Smíšková 

omluveni: Ing. Alexandra Potůčková, Jan Vlček, Petr Macek, Karel Cholek 

.  

 

Program: 

1. Výsledky průzkumu využití plánované sportovní haly  

2. Určení priorit při posuzování žádostí z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a 

spolkové činnosti 

3. Návrh finanční částky určené pro program finanční podpory a poměr dělení s kulturním 

výborem   

4. Patronáty (zprávy o činnosti) 

5. Různé 

 
 

Předseda výboru zahájil jednání v 18:05 hod., přítomno 6 členů sportovního výboru, výbor je usnášeníschopný. 

 

 

1.  Výsledky průzkumu využití plánované sportovní haly  
 

Stav dotazníků na průzkum využití plánované sportovní haly přednesl pan Mikel. 

Zatím se vrátilo pouze 6 dotazníků, členové výboru se shodli na prodloužení termínu uzávěrky do 27. 9. 2011, 

dne 30.9.2011 bude vše vyhodnoceno min. – max. a bude předáno předsedovi SV. 

 

Nominace pracovní skupiny pro příprava studie nebo varianty nové sportovní haly od členů sportovního výboru 

do 30. 9. 2011, po doplnění návrhu od nepřítomných členů výboru. 

Zatím jsou navrženi: 

Jiří Mikel, Ing. Lubomír Stříž, Ing. Petr Ondrášek, Jiří Hrůza, Zdeněk Přichystal.  

 

 

 

 

2.  Určení priorit při posuzování žádostí z Programu finanční podpory kulturní, 

sportovní a spolkové činnosti 
(pravidelné sportovní aktivity mládeže, výkonnostní sport dospělí,  nepravidelné akce) 

 

Do jednání se v 18:30 hod. dostavila Ing. A. Smíšková, přítomno 7 členů sportovního výboru. 

 

Členové sportovního výboru se shodli na úpravě nových navržených formulářů a to: 

 

na celoroční činnost: 

- doplnit o podpis statutární osoby žadatele 

- do uznatelné výdaje doplnit novou odrážku -zdravotní zabezpečení akce 

 

na nepravidelné akce: 

-  doplnit slovo předpokládaný počet účastníků 

-  opravit slovo  čístka 

-  doplnit o podpis statutární osoby žadatele 

 

 

Hlasováno: pro 6,  zdržel se 1 
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3.  Návrh finanční částky určené pro program finanční podpory a poměr dělení s 

kulturním výborem   
 

Členové sportovního výboru se shodli na potřebě vyvolat jednání společné pro výbor sportovní a výbor kulturní. 

K vyvolání jednání byl pověřen předseda sportovního výboru Ivo Peřina. Za sportovní výbor se jednání také 

zúčastní: 

I. Peřina,  Ing. L. Stříž,  J. Mikel,  Ing. A. Smíšková 

 

Hlasováno: pro 7 

 

 

 

 

4.  Patronáty (informace o kontaktech a činnosti) 
 

Plnění úkolu patronátu nad jednotlivými sportovními kluby, se pro dovolenou a prázdninový režim trochu 

pozastavilo. 

Členové výboru budou v navázání patronátů dále pokračovat. 

 

 

 

5.  Různé 
 

Ing. Milan Vlk seznámil členy výboru se změnami, které nastali ve Sportovním klubu Kuřim. Z bývalých šesti 

oddílů zůstali oddíly házené, stolního tenisu  a turistiky,  SK má nového statutárního zástupce, kterým je Ing. 

Petr Ondrášek. 

 

Oddíl silového trojboje se osamostatnil, jeho nový název je  Klub silového trojboje. 

 

Mezi Sportovním klubem Kuřim, odtrženými oddíly a Městem Kuřim je v jednání rozdělení dotace na letošní 

rok.  

 

Členové sportovního výboru projednali návrh do plánu  investic -  nový povrch do sportovní haly a pověřují 

předsedu sportovního výboru seznámit členy RM se stanoviskem výboru k materiálu předloženému  do RM 

příspěvek do plánu investic na rok 2012 - mobilní sportovní povrch do nafukovací sportovní haly. 

 

 

 

 

Příští jednání SV se bude konat 17. října 2011,  18 hod. 

Předseda SV ukončil jednání výboru ve 19:50 hod. 

 

 

   

 

        

 

         Ivo Peřina   

         předseda sportovního výboru 

       

 

 

 

 

V Kuřimi 13.09.2011 

Zapsala Hana Koláčková 

 

 


