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Z Á P I S   č. 08/2012  
 z jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města Kuřimi 

ze dne 02.10.2012 
 
Přítomni:   
předseda sportovního výboru:  PaedDr. David Holman 
členové: Ing. Rostislav Hanák, Jan Vlček. Ing. Zdeňka Jeřábková, Ing. Alexandra Smíšková, 

Ing. Milan Vlk,   Karel Cholek,   Jiří Mikel,   Ing. Vojtěch Kopřiva. 
 

tajemnice: Hana Koláčková 
 
omluveni: Petr Macek,   Ing. Lubomír Stříž se dostaví později. 
 
hosté:  Stanislav Bartoš (vedoucí OI), Ing. Petr Ondrášek (předseda SK Kuřim, člen prac.skupiny 
sportovního výboru pro přípravu PD Sportovní hala Kuřim) 
 
 
Pan PaedDr. David Holman přivítal členy výboru a zahájil jednání v 18:35 hod. Jednání je přítomno 
9 členů sportovního výboru, výbor je usnášeníschopný. 
 
 
Program: 
1.  Kontrola plnění usnesení  
2.  Informace patronů sportovních organizací 

 2.1) podněty ze sportovních organizací 
 2.2)  doplnění podkladů pro tabulku údajů o sportovních organizacích ve městě 

2.3) popis finanční situace místních organizací po změnách ve financování jednotlivými 
sportovními svazy  

3. Návrh změn pravidel Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti v Kuřimi 

    a příprava na projednání žádostí o příspěvky  
4. Stanovisko sportovního výboru k návrhu Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi  
5. Stanovisko sportovního výboru k připravovaným sportovním stavbám: 

5.1) Sportovní hala Kuřim  
5.2) Sportovní hřiště u ZŠ Jungmannova  
5.3) Sportovní hřiště na Dílech za sv. Janem  

6. Informace o Otevření a osvětlení stadionu - běžeckého oválu  

 pro účely individuálního rekreačního běhání, vč. šaten a sprch,  
7. Opravy sportovních zařízení ve městě: 

  7.1) Informace o aktuálních opravách 
  7.2) Kontrola stavu sportovišť ve městě 
8. Stanovisko SV k obsahu webu města  

  informace z oblasti sportu  http://www.kurim.cz/cs/obcan/sport/ 
9. Různé 

  informace o blížícím se ukončení vysílání informačního kanálu TKR,  

 
Předseda SV navrhuje přednostně projednat bod 5, z důvodu nutné účasti vedoucího OI, pana 
Bartoše, při projednávání tohoto bodu. 
Hlasováno: pro 9 
 

5. Stanovisko sportovního výboru k připravovaným sportovním stavbám: 

5.1) Sportovní hala Kuřim  
5.2) Sportovní hřiště u ZŠ Jungmannova  
5.3) Sportovní hřiště na Dílech za sv. Janem  
 

5.1. Sportovní hala Kuřim 
Shrnutí situace k bodu 5.1 přednesli PaedDr. D. Holman, vedoucí OI S. Bartoš a Ing. Petr Ondrášek. 
S. Bartoš - optimalizace projektu nyní dospěla k částce asi 60 mil. Kč, při výšce stropu 8 m. 
 
Rámcový návrh kritérií doporučených SV ke zpracování arch. studií:  

- umístění v architektonické soutěži - 40 % 
- vztah objemových parametru a ceny realizované stavby - 20 % 
- cena projekčních prací - 40 % 

http://www.kurim.cz/cs/obcan/sport/
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Přijaté usnesení: SV konstatuje, že usnesení SV ze dne 26.05.2012 (Sportovní výbor doporučuje 

RM doplnit časový harmonogram výstavby nové sportovní haly o termíny jednání 
pracovní skupiny a sportovního výboru), které ZM vzalo na vědomí, dosud nebylo 
splněno, RM harmonogram zatím neprojednala a nepředložila ZM.  
Harmonogram předložený na jednání ZM, který vzalo ZM na vědomí dne 
15.05.2012 neodpovídá aktuálnímu vývoji situace. 

Hlasováno: pro 8, zdržel 1 (Ing. A. Smíšková) 
 
 
 
Přijaté usnesení: SV doporučuje ve výzvě k podání nabídky pro 2. kolo arch. soutěže na projekt 

„Sportovní hala Kuřim“ stanovit tato hodnotící kritéria: 
- umístění v architektonické soutěži: 40 % 
- vztah objemových parametru a ceny realizované stavby: 20 % 
- cena projekčních prací: 40 % 

Hlasováno: pro 8, zdržel 1 (Ing. A. Smíšková) 
 
 
 
Přijaté usnesení: SV doporučuje uplatnit ve  výzvě k podání nabídky v architektonické soutěži na 

projektovou dokumentaci „Sportovní hala Kuřim“ rovněž i platná usnesení ZM 
(usnesení ZM č. 1057/2012) týkající se zadání.  

Hlasováno: pro 8, zdržel 1 (Ing. A. Smíšková) 
 
 
 
Do jednání se dostavil ve 20 hod. pan Ing. L. Stříž, přítomno 10 členů SV. 
 
 
  

5.2. Sportovní hřiště u ZŠ Jungmannova 
Shrnutí situace k bodu 5.1 přednesl vedoucí OI S. Bartoš. 
 
Přijaté usnesení: SV doporučuje stavební objekt SO04 tzv. seniorské hřiště situovat do vhodnější 

lokality a renovovat stávající hřiště pro děti. 
Hlasováno: pro 10 
 
D.Holman doporučuje optimalizaci lajnování z důvodu lepší přehlednosti pohybu na hřišti, 
bezpečnosti, nižších nákladů na stavbu i opravy a snazší údržby. 
Doporučené lajnování zohledňuje dlouhodobé aktivity školy (sportovní třídy - fotbal a házená). 
 
 
Přijaté usnesení: SV doporučuje lajnování hřiště tak, že zde budou situována dvě příčná hřiště na 

miniházenou, celé hřiště bude lajnováno na házenou a futsal. Příčné hřiště na 
basketbal lajnovat tak, jak je u ZŠ Tyršova. 
 

Hlasováno: pro 9, zdržel se 1 (Ing. Stříž) 
 
 
Diskutovalo se o redukci dvojí oplocení dle PD a problematice otevřeného přístupu veřejnosti i 
v mimoškolní době. Ve věci nebylo hlasováno. 
 
 
 

5.3. Sportovní hřiště na Dílech za sv. Janem 
Seznámení se studií k bodu 5.3 přednesl vedoucí OI S. Bartoš. 
 
Přijaté usnesení: SV se seznámil se studií sportovně rekreační plochy Díly za sv. Janem a 

vyjadřuje podporu pro fázi 1 a 2 dle studie.  
Hlasováno: pro 10 
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1. Kontrola plnění usnesení  
 
Plnění usnesení z předešlého jednání SV. 
 
Přijaté usnesení: Sportovní výbor doporučuje ZM řešit v rámci investičních akcí v roce 2013 úpravy objektu 
tribuny na stadionu v minimálním rozsahu s cílem snížit energetickou náročnost objektu (v rozsahu zmenšení 
oken, výměny výplní oken a dveří a změny osvětlení). 

Informaci ke stavu plnění podal předseda SV, D.Holman: v jednání s odborem investičním MěÚ.  
 
Přijaté usnesení: Sportovní výbor doporučuje ZM řešit v rámci investičních akcí v roce 2013 úpravu povrchu 
hřiště na Podlesí s cílem zachování možnosti vybudování zimního kluziště. 

Informaci ke stavu plnění podal předseda SV, D.Holman: ZM vzalo na vědomí. 
 
Přijaté usnesení: Sportovní výbor doporučuje ZM urychleně zajistit v období prázdnin realizaci vydláždění 
komunikace ve sportovním areálu propojení hřišť házené a kopané s objektem tribuny. A to i bez ohledu na 
související akci výměna povrchu nafukovací haly. 

Informaci ke stavu plnění podal předseda SV, D.Holman: veřejná zakázka byla zadána, práce 
přerušeny, dodavatel odvolán, stavba bude pokračovat – dokončení cca v listopadu 
 
Přijaté usnesení: Sportovní výbor doporučuje ZM, oproti schválenému postupu přípravy na jednání ZM dne 
15.05.2012 usnesení č. 1099/2012, realizovat jen jedno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace a 
to pro oba stupně projektové dokumentace, jak pro územní řízení, tak pro stavební povolení. 

Informaci ke stavu plnění podal předseda SV, D.Holman: ZM vzalo doporučení na vědomí, ale 
harmonogram nadále počítá s 2 samostatnými VŘ pro oba stupně přípravy projektové dokumentace. 
RM navrhla jiný postup, harmonogram je třeba změnit. 
 
Přijaté usnesení: Sportovní výbor žádá finanční výbor o stanovisko k návrhu Ing. A. Smíškové. 

Informaci ke stavu plnění podala Ing. A. Smíšková – zatím neprojednáno ve FV ZM, ani s vedoucím 
FO MěÚ 
 
Přijaté usnesení: Sportovní výbor doporučuje ZM zajistit zkvalitnění dodržování provozní doby nad provozem 
hřiště na ulici Komenského. 

PaedDr. D. Holman – ZM vzalo na vědomí, ale není známo nic o nějakém konkrétním opatření MěÚ 
 
 
 

2. Informace patronů sportovních organizací   
 2.1) podněty ze sportovních organizací 
 2.2) doplnění podkladů pro tabulku údajů o sportovních organizacích ve městě 

2.3) popis finanční situace místních organizací po změnách ve financování jednotlivými 
sportovními svazy („o kolik méně získají od svých svazů v roce 2013 než letos“) 

 
Diskuse: 
Předseda SV požádal o doplnění informaci v co nejkratším termínu, zpracování nové přehledné tabulky 
bude následovat.  
J. Vlček – doplnil informace: Orel Kuřim, atletický kroužek, TJ Slovan Kuřim. 
Úkoly:  
      –    pí. Koláčková poslat členům SV aktuální tabulku 

– patroni zjistit odhady snížení příjmů sportovních org. z jiných zdrojů než z města Kuřim a dále 
očekávané navýšení nákladů za nájem a provoz sportovních zařízení (nejen městských)  

 
 
 

3. Návrh změn pravidel Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové 

činnosti v Kuřimi 
    (viz příloha) a příprava na projednání žádostí o příspěvky  
 
Předseda SV předložil členům SV návrh úpravy Programu finanční podpory kulturní, sportovní a 
spolkové činnosti v Kuřimi (dále jen PFP), členové SV jej projednali a v článku 3 a bodě 3 upravili.  
 
SV dává za úkol předsedovi SV změny „PFP“ projednat s předsedou Kulturního výboru ZM 
Kuřimi.   
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Přijaté usnesení:  SV doporučuje ZM schválit úpravy pravidel Programu finanční podpory kulturní, 

sportovní a spolkové činnosti v Kuřimi dle přílohy. 
Hlasováno: pro 10 
 
 
 
Předseda SV upozornil na přidělení dotací Radou města Kuřimi žadatelům mimo „PFP“ a navrhl 
přijmout usnesení: 
Návrh usnesení: SV konstatuje, že RM opakovaně obchází pravidla na rozdělování finanční 
prostředky z Programu finanční podpory na podporu kulturní, sportovní a spolkové činnosti. 
Hlasováno: pro 2, zdržel 3, proti 5 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 

Předseda SV předložil Harmonogram PFP v roce 2012 na rok 2013 

Podle platného znění statutu Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města 
Kuřimi vyhlásí Zastupitelstvo města Kuřim na svém nejbližším jednání po 1. říjnu kalendářního roku (tj. 
16.10.) Výzvu na poskytnutí dotací na podporu kulturní, sportovní a spolkové činnosti (dále jen Výzvy). 
O podaných žádostech má ZM rozhodnout do konce letošního roku.  
 
 
Sportovní výbor ZM doporučuje následující harmonogram: 
Úterý 16.10.2012 – vyhlášení Výzvy zastupitelstvem města  

Bezodkladné zveřejnění Výzvy ve v místě obvyklých médiích (web města, FCB 
města, Zlobice, kabelová televize, nástěnky, městský rozhlas) a e-maily nebo 
poštou na žadatele z minulého roku). 

 
Pondělí 26.11.2012 do 15:00 hod. – uzávěrka příjmu žádostí. 
 
Do pondělí 03.12.2012 – projednání v příslušných výborech (zasedání Sportovního výboru ZM: 

pondělí 03.12.2012 v 18 hodin, velká zasedací místnost MěÚ). 
 
Úterý 11.12.2012 – rozhodnutí ZM o přidělení dotací. 
 
Do pátku 21.12.2012 – zveřejnění žádostí projednaných sportovním výborem a tabulky s výší 

příspěvků doporučených výborem a schválených ZM na webu města mj. 
v sekci sport. 

 
Přijaté usnesení: SV ZM doporučuje ZM vyhlásit výzvu na poskytnutí dotací z Programu na podporu 

kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi pro rok 2013 s termínem 
uzávěrky příjmu žádostí v pondělí 26.11.2012 včetně a schválení harmonogramu, 
projednání a zveřejnění dle zápisu. 

Hlasováno: pro 10 
 

 
 
 

4. Stanovisko sportovního výboru k návrhu Obecně závazné vyhlášky města Kuřim  

o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných 

podobných her (v souvislosti s častým prezentováním příjmů města z hazardu jako „příjmů pro 
financování sportu“)  

 
Návrh obecně závazné vyhlášky města Kuřim o stanovení opatření k omezení propagace hraní 
některých sázkových her, loterií a jiných podobných her 
Předkládá: David Holman 
 

Navrhuji SV doporučit zastupitelstvu města ke schválení vyhlášku, která omezí propagaci heren 
s videoloterijními terminály (dále jen VLT) ve městě Kuřim.  
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Stanovisko Sportovního výboru ZM Kuřim je důležité proto, že velice často je nám předhazováno, jak „příjmy 
města z hazardu přeci míří sportu“ a tudíž je potřeba je „uchránit“, jinak by sportu tyto peníze chyběly. 
 Ve skutečnosti příjmy města z VLT, stejně jako všechny další daňové příjmy, končí každý rok ve stejném „ranci“ 
– kterému se říká Příjmy města. Výdaje města se plánují podle očekávaných příjmů a to bez ohledu na to, zda ty 
či ony korunky pochází z daně z nemovitosti, poplatku za psy nebo z poplatků za VLT. Jsou to jen zastupitelé, 
kdo rozhodují o tom, kolik peněz dá město na sport.  Výdaje do sportu a příjmy z hazardu nejsou v rozpočtu 
města „spojité nádoby“. Uměle navozovaná „souvislost s VLT“ je pochopitelně přiživována i provozovateli 
hazardu. Sport ale nemůže být rukojmím hazardu.  
 
Cílem vyhlášky je ochrana sociálně slabých, snadno ovlivnitelných nebo duševně nevyzrálých osob před 
důsledky plynoucími z účasti na některých sázkových hrách, loteriích a jiných podobných hrách a předcházení 
záporných jevů spojených s hraním některých sázkových her, loterií a jiných podobných her, které ve svých 
důsledcích mohou vést k narušování veřejného pořádku. 
 
Řada měst a obcí v nedávné době přistoupila k regulaci provozu heren, a to ať už omezením provozní doby, 
regulací propagace, anebo úplným zákazem. Na počátku bylo stanovisko Ústavního soudu v „cause Chrastava“. 
Následovala řada vyhlášek, kterými další obce a města regulovala provozování VLT. Mezi jinými také město 
Brno. V budoucnu lze očekávat, že tzv. výherní automaty a videoloterijní terminály vytlačené např. 
z brněnských městských částí budou své uplatnění nacházet jinde. Například také v nedaleké Kuřimi.  
 
Je zřejmé, že provozování heren souvisí s příjmovou stránkou rozpočtu města. Proto v případě jiných, 
razantnějších, regulací lze očekávat složitější debatu v samosprávě. Tato vyhláška ale pouze omezuje propagaci. 
A přitom je jasným signálem, že se Kuřim nehodlá stát „okresním Las Vegas“. 
   
Předkladatel použil jako vzor vyhlášku města Uherský Brod. I tato je „inspirována“ vyhláškami z dalších měst. 
Text vyhlášky již byl posuzován ze stran MV ČR, oddělení dozoru a kontroly. A v tomto znění obstál. 
 
K úvaze dávám, zda z omezení propagace nevyloučit ulici Na golfu (golf resort Kaskáda), která se nachází 
prakticky mimo město a vzhledem k charakteru a umístění golfového a konferenčního centra Kaskáda zde 
nepůsobí případná propagace na sociálně slabé, snadno ovlivnitelné nebo duševně nevyzrálé osoby. V tomto 
smyslu by zde tedy vyhláška neplnila svůj účel, ale měla by pouze negativní dopad na příjmy z reklam na 
příjezdové komunikaci do areálu.  

 
Diskuse: 
Ing. Hanák – bylo již projednáno na ZM, má pocit, že to do SV nepatří. 
PaedDr. Holman – dává to do SV proto, že v ZM bylo při prvním projednávání přítomno jen 11 ze 17 
Zastupitelů, a proto návrh předloží do ZM znovu. Souvislost s oblastí sportu je vysvětlena v důvodové 
zprávě.  

 
 
Přijaté usnesení: SV bere na vědomí návrh „Obecně závazné vyhlášky města Kuřim o stanovení 

opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných 
podobných her“ v předloženém znění. 

Hlasováno: pro 10 

 

 
 
 

6. Informace o Otevření a osvětlení stadionu - běžeckého oválu  

pro účely individuálního rekreačního běhání, vč. šaten a sprch vždy v úterý od 17h do 21h / a 
propagace tohoto opatření  
 
Diskuse: 
Ing. Hanák – navrhuje zjistit využití, z důvodu zbytečného plýtvání energií 
Ing. Stříž – je proti z důvodu světelného smogu z osvětlení, navrhuje úpravu světel  
 

Členové se jednotně dohodli na tom, aby se po skončení tréningu fotbalistů snížila intenzita osvětlení. 
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7. Opravy sportovních zařízení ve městě 

 
Předseda SV informoval o přesunu a úpravě dětského hřiště v Dílech za sv. Janem a navrhované 
přípravě 
 
 7.1) Informace o aktuálních opravách 
  - provedena oprava a zpevnění povrchu cesty ve sportovním areálu  
Informoval S. Bartoš – z důvodu nedodržení technologií byla s firmou, která vyhrála VŘ skončena 
spolupráce, je vyhlášeno nové VŘ. 
 
  - informace o řešení reklamací na stavbě „Wellness Kuřim“ 
Informoval S. Bartoš, je tu celá řada prvků v reklamaci, končí 2 letá záruka technologií – reklamace 
výpočetní techniky je složitější z důvodu agresivnějšího prostředí. 
 
  
 7.2) Kontrola stavu sportovišť ve městě 
 
 - rozdělení kontrolních úkolů mezi členy SV 
 
Ing. Stříž poskytne analýzu stavu sportovišť z minulého volebního období. 
Ing. Stříž a Ing. Hanák  -  hřiště Sokolovna a ZŠ Komenského 
Ing. Kopřiva, Vlček, Cholek  - hřiště ZŠ Jungmannova a stadion 
PaedDr. Holman – hřiště Podlesí 
J. Mikel ostatní sportoviště 
 
Zjištěné závady budou kontrolujícími hlášeny přímo na OI MěÚ, závažnější opravy budou projednány 
na příštím zasedání SV. 
 
Návrh usnesení: SV schvaluje složení pracovních skupin na kontrolu hřišť ve městě. 
Hlasováno: pro 8, zdržel 1 (Z. Jeřábková), proti 1 (A. Smíšková) 

 
 

 
  

8. Stanovisko SV k obsahu webu města - informace z oblasti sportu   

http://www.kurim.cz/cs/obcan/sport/ 
 
Členové SV se zaměří na kontrolu kvality prezentace sportovních témat na webu města. Materiál 
bude projednáván na příštím jednání SV. 
 
 

9. Různé  
(mj. informace o blížícím se ukončení vysílání informačního kanálu TKR, tj. mj. i o omezení 
informovanosti v oblasti sportu)   

 

1) Výměna nebezpečné tréninkové železné branky za novou s lehkou konstrukcí a úprava 
povrchu ve sportovním areálu 
Předkládá: D. Holman 
 
V objektu Sportovního areálu Kuřim se dodnes nachází jedna železná tréninková branka. Výměna 
těchto nebezpečných branek probíhá v celé republice. V minulosti došlo k několika smrtelným 
úrazům způsobeným pádem této těžké branky na dítě. Ostatní branky v areálu již nárokům na 
bezpečnost vyhovují, jedná se pouze o jedinou tréninkovou branku, která je majetkem města. 
Vzhledem k jejímu stavu je riziko případného pádu a zranění ještě vyšší, proto navrhuji likvidaci této 
staré branky a pořízení nové, s lehkou konstrukcí.   
 
Přijaté usnesení: SV doporučuje výměnu poškozené železné tréninkové fotbalové branky za novou 

s bezpečnou hliníkovou konstrukcí. 
Hlasováno: pro 10 
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2) Úprava povrchu ve sportovním areálu 
Předkládá: D. Holman 
 
Vzhledem k situaci, která nastala po zrušení výběrového řízení na plošné vysprávky asfaltových 
povrchů ve městě, doporučuji pořídit provizorní řešení přechodu z šaten do nafukovací haly a na 
fotbalové hřiště. Poté, co byl dodavatelem shrnut původní povrch, je na podzim „připraven“ blátivý 
přechod mezi objekty areálu. Dojde k nošení bláta do haly i do šaten. Kromě hygieny, jde i o 
bezpečnost provozu v nafukovací hale. Dočasným řešením by mohlo být např. položení vyřazených 
dopravníkových pásů apod.  
Značení ve sportovním areálu, jako např. zákaz vstupu se psy, nepovolaným vstup na fotbalové hřiště 
zakázán, apod., je již nečitelné, případně zcela zničené. Doporučujeme tedy jeho průběžnou obnovu a 
dohled nad dodržováním zákazů (např. vstup se psy). 
 
Přijaté usnesení: SV doporučuje zajistit po dobu přerušení oprav povrchu ve sportovním areálu 

provizorní povrch pro čistý přechod mezi fotbalovým hřištěm, nafukovací halou a 
šatnami a dále zajistit obnovu značení (zákaz vstupu se psy, nepovolaným vstup 
na sportovní plochu zakázán apod.) ve sportovním areálu. 

Hlasováno: pro 10  

 
 
 
 
Termín příštího jednání sportovního výboru dne 03.12.2012  v 18 hod. 
 
Předseda SV ukončil jednání sportovního výboru ve 22:15 hod. 
 
 
 
 
 
 
         PaedDr. David Holman 
         předseda výboru 
 
V Kuřimi 02.10.2012 
Zapsala: Hana Koláčková 


