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Z Á P I S   č. 02/2012  
 z jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města Kuřimi 

ze dne 20.02.2012 
 
Přítomni:   
místopředseda výboru:  Ing. Lubomír Stříž, 
členové: Ing. Rostislav Hanák, Karel Cholek, Ing. Zdeňka Jeřábková, Petr Macek, Jiří Mikel, 

Vojtěch Kopřiva, Ing. Alexandra Smíšková, později se dostavil Jan Vlček 
 
tajemnice: Hana Koláčková 
 
omluven: Ing. Milan Vlk, Ivo Peřina 
 
 
hosté:  Ing. Drago Sukalovský 
 Ing. Petr Ondrášek 
 Stanislav Bartoš 
 Jiří Hrůza 
 Mgr. Ladislav Ambrož 
 PaedDr. David Holman 
 
Jednání sportovního výboru zahájil v 18:05 hod. místopředseda pan Ing. L. Stříž přivítal členy výboru 
a hosty. 
Jednání je přítomno 8 členů sportovního výboru, výbor je usnášeníschopný. 
 
 
Program: 

1. Výstavba sportovní haly – pracovní skupina 
2. Příprava ankety ,,Sportovec roku 2011" 
3. Nový povrch nafukovací haly 
4. Přehled využití a výše pronájmů sportovních zařízení ve městě Kuřimi - doplnění 
5. Různé 

 
 
 
1.  Výstavba sportovní haly – pracovní skupina 
 
Ing. Stříž - připomenul jednání minulého SV, stručně je rekapituloval. 
Věcnou část návrhu přednesl J. Mikel  
J. Mikel představil navržené členy pracovní skupiny pro výstavbu sportovní haly Ing. Lubomír Stříž, Jiří 
Mikel, Jiří Hrůza, Ing. Petr Ondrášek. 
Ing. Petr Ondrášek za pracovní skupinu představil pracovní materiál, příloha č. 1A . 
Varianta A - předpoklad navázání na Wellness 
Varianta B - možnost výstavby haly z ocelové konstrukce na místě nafukovací haly (nesplňuje zadání, 
stavební povolení.   
Varianta C - rozvedení varianty A v etapách, náklady vyplynou z rozsahu, který si stanovíme. 
Dnešní úkol stanovení parametrů k zadání sportovní haly. 
K tématu se rozpoutala bohatá diskuse: 
S. Bartoš, vedoucí OIRR – dívá se na to z hlediska územního plánu, především umístění haly, 
ubytovací kapacita pomůže udržet provozní náklady, rozdělit prostory na tři tělocvičny více šaten…..   
STA – zadání parametrů již vzniklo a je potřeba se jich držet, všechno už tady bylo a není potřeba 
pracovat na nich znovu, přiklání se k variantě C připravit projekt během 5 roků na to, aby hala byla 
životaschopná a držet se toho nadále. 
PaedDr. D. Holman – formulovat zadání a situovat halu, vidí riziko finanční, ten kdo vyhrál 
architektonickou soutěž, bude finančně dražší. 
Ing. R. Hanák – zdůvodňuje proč se znovu stanovovali parametry sportovní haly, v okolí se postavily 
haly za daleko nižší ceny a proto se to znovu poptávalo. 
STA  – první jednání již proběhlo a na územní řízení je částka do 1 mil. Kč, cena je to přiměřená. 
Sportovní výbor nemá posuzovat – jak bude probíhat příprava a stavba, ale zda bude vyhovovat 
svými parametry. 
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Ing. Smíšková  - podotýká, že sportovní výbor nestanovuje, ale navrhuje. Dotace z MŠMT je pouze 
pro sportovní organizace s celostátní působností Orel, Sokol apod., pro sportovní sdružení již toto 
není. Parametry máme stanoveny - varianta C je také jasná. 
Ing. Stříž – chválí pracovní skupinu za materiály, které předložila.  
J. Mikel je pro upřesnění zadání. 
STA - ohledně financování je zahájení výstavby v plánu kolem roku 2015. 
J. Mikel  - pokud to půjde.  
 
STA - za pracovní skupinu děkuje, akceptuje ji a bude s ní spolupracovat, rekonstrukce KD 2012 do 
2014, následně výstavba sportovní haly. 
 
Ing. Stříž navrhuje k hlasování toto usnesení: 
Sportovní výbor preferuje, aby zadání projektu sportovní haly vycházelo ze stavebního záměru dle 
přílohy ve variantě C. 
Hlasováno: pro  8, zdržel se 1 (Ing. Smíšková) 
 
Příloha č. 1A - Sportovní hala Kuřim  
(vypracováno nominovanými členy pracovní skupiny pro výstavbu haly Sportovního výboru ZM) 
 
Všichni hosté z jednání sportovního výboru odešli. 
 
 
 
2.  Příprava ankety ,,Sportovec roku 2011" 
 
 
Ing, L. Stříž předkládá návrh usnesení:  
Sportovní výbor doplňuje mimořádnou kategorii o vyhlášení úspěšného sportovce z Kuřimi, který není 
člen kuřimského klubu. 
Hlasováno pro: 9 
 
Členové výboru se dohodli na termínech vyhlášení ankety „Sportovec roku 2011“ 
 
29.02.2012 zveřejnění  vyhlášení ankety (rozhlas, internetové stránky města, Zlobice, Informační 

tabule..) 
15.03.2012 uzávěrka přijímání nominací  
Do 30.03.2012 jednání sportovního výboru - vyhodnocení nominací, upřesní předseda SV 
20.04.2012 udělování ocenění  
 
Vyhlášení ankety v rozhlase a na inter. stránkách města zajistí H. Koláčková. 
Znění výzvy a zaslání inzerátu do Zlobice zajistí Ing. L. Stříž. 
 
Členové sportovního výboru mají za úkol pozvat na předávání širokou veřejnost včetně podnikatelské 
sféry. 
 
Propagace: pozvánky, billboard, plakáty, zajistí Jiří Mikel. 
 
J. Vlček – předkládá plán vyhlášení „Sportovec roku“ spojený se zábavou. 
 
Předběžně je vyhlášení ankety zajištěno v KD dne 20.04.2012 od 18 hod. 
 
 
Sportovní výbor si odhlasoval předávání cen v KD spojené s taneční zábavou. 
Hlasováno: pro 7, zdržel 1, proti 1 
 
Předběžný rozpočet tohoto předávání sestaví Ing. Stříž. 
 
Další zajištění organizace udělování ocenění bude dojednáno na jednání sportovního výboru. 
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3.  Nový povrch nafukovací haly 
 
Ing. Hanák: - na společném jednání SK Kuřim a Florbal Kuřim se oddíly domluvily na  požadavcích na 
nový povrch do nafukovací hal:. požadavky jsou: 
 
 1.  Určen  pro házenou a florbal 
 2.  Cena  
 3.  Možnost pokládky na Regupol 
 4. Garance užitných vlastností v podmínkách nafukovací haly tj. při možném denním teplotním s
 pádu 45 st. Celsia a atmosférické vlhkosti) 
 5.  Rozebíratelnost min. 2x ročně 
 6.  Životnost min 10(?) roků 
 7.  Způsob montáže (po zaškolení uživatelsky) 
 8.  Možnost resp. stálost lajnování 
 9.  Náročnost režimových opatření pro vstup do nafukovací haly resp. na povrch 
10. Způsob údržby 
 
 
Členové sportovního výboru tuto informace berou na vědomí. 
 
 
 
4.  Přehled využití a výše pronájmů sportovních zařízení ve městě 
Kuřimi – doplnění 
 
Ing. Stříž – pro nepřítomnost předsedy sportovního výboru bude předloženo do příštího jednání. 
 
 
 
5.  Různé 
 
J. Mikel – setkání pracovní skupiny se bude konat – 27.02.2012, sportovnímu výboru podá informace. 
 
Ing. L. Stříž – kluziště Komenského, bylo přislíbeno zajistit činnost p. J. Koláčkem, nebylo zajištěno 
v plném rozsahu, příští rok financovat z PFP.  
 
Ing. R. Hanák – navrhuje ZŚ Tyršova a ZŠ Jungmannova pochválit za vybudování kluzišť. 
 
 
 
 
 
Místopředseda výboru sportovního Ing. L. Stříž ukončil jednání v 20:56 hod. 
 
 
 
 
          Ing. Lubomír Stříž 
          místopředseda výboru 
 
V Kuřimi 20.02.2012 
Zapsala: Hana Koláčková 


