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Z Á P I S   č. 09/2012  
 z jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města Kuřimi 

ze dne 03.12.2012 
 
Přítomni:   
předseda sportovního výboru:  PaedDr. David Holman 
členové: Ing. Lubomír Stříž, Ing. Rostislav Hanák, Karel Cholek, Ing. Zdeňka Jeřábková, 

Ing. Vojtěch Kopřiva, Petr Macek, Ing. Alexandra Smíšková, Jan Vlček, Ing. Milan Vlk. 
 
tajemnice: Hana Koláčková 
 
omluveni: Jiří Mikel se dostaví později. 
 
hosté:  1. MST, L. Ambrož, J. Voneš, J. Svoboda, STA 
 
 
Předseda SV PaedDr. David Holman přivítal členy výboru a zahájil jednání v 18:10 hod., kdy již byl 
výbor usnášeníschopný.  
 
 
Program: 
1. Projednávání žádostí o poskytnutí dotace z Programu finanční podpory sportovní činnosti 

města Kuřimi 
2. Různé 
 
 

  
Před projednáváním žádostí se členové sportovního výboru (SV) dohodli do příštího podávání žádostí 
doplnit formuláře a to:  

pro celoroční činnost 
- přidat součtové položky a rozdíl výdajů a příjmů 
- doplnit kolonku „ostatní příjmy“ (reklama, pronájmy …) 
- doplnit kolonky „vedlejší hospodářská činnost – příjmy a výdaje“  
- doplnit náklady na provozování objektů ve vlastnictví organizace   

 
pro jednotlivé akce 

- podrobnější rozpočet a popis akce 
 

Se sportovními kluby bude dále jednáno ve věci zveřejňování výroční zprávy o hospodaření a stanov 
organizace na jejich webových stránkách. 
  
 
SV bude v roce 2013 provádět namátkové kontroly využívání dotací na materiálně-technické vybavení 
klubů. 
 
 
Do jednání se v 18:35 hod. dostavil Jiří Mikel, přítomni všichni členové SV. 
 
Výbor pro kulturu, který projednával žádosti na dotace ve čtvrtek 29.11.2012, předal k projednání SV 
osm žádostí, tyto žádosti byly do jednání SV zařazeny se souhlasem všech členů sportovního výboru. 
 
 
1. Projednávání žádostí o poskytnutí dotace z Programu finanční podpory sportovní 

činnosti města Kuřimi 
Příloha tabulka „Dotace PFP“ z oblasti sportovní 2013 
 
V období od 16. října 2012 do 26. listopadu 2012 byla vyhlášena „Výzva k podávání žádostí o dotace 
Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi“ pro kalendářní rok 
2013.  
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Usnesením ZM č. 1184/2012 z 16.10.2012 ZM schválilo na dotace pro sport částku 1.320.000,- Kč. 
Žádosti o dotace z oblasti sportovní byly požadované v celkové výši 1.852.580,- Kč předané 
z kulturního výboru v celkové výši 210.600,- Kč, celkem 2.063.180,- Kč.  
Příjmy sportovních organizací zejména z programů MŠMT a ze sportovních svazů budou v roce 2013 
celkově výrazně nižší.   
 
Předseda SV navrhl losovat pořadí projednávání žádostí. Členové SV s tímto jednomyslně souhlasili a 
žádosti byly projednávány dle vylosovaného pořadí. 
 
Sportovní výbor, který se podrobně zabýval jednotlivými žádostmi, navrhuje udělení dotací ve 
výši 1.451.634,- Kč, (dle přílohy A), z důvodu překročení stanovené částky doporučuje ZM navýšit 
částku na dotace z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti ve městě 
Kuřimi pro rok 2013 pro sportovní činnost o 131.634,- Kč.  
 
 
 
SV předkládá ZM tyto návrhy usnesení: 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje navýšení částky určené na podporu Programu finanční podpory 

kulturní, sportovní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2013 pro sportovní 
činnost o částku 131.634 Kč. 

 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu finanční podpory 

kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi z oblasti sportu, v rámci výzvy 
roku 2013 v bodech a částkách dle přílohy. 

 
 
Hlasováno: pro 11 
 
 
 

9. Různé  
 
 
Předseda Kulturního výboru ZM, Mgr. Ladislav Ambrož, informoval o doporučení KV provést v ZM 
úpravu stanov „Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi“ a to: 
 
čl. 6, bod 5 – uvést do textu pouze – příjemce je povinen vyúčtovat dotaci dle podmínek ve smlouvě 
čl. 6, bod 6 – zrušit 
 
 
Předseda SV konstatoval, že se jedná o téma, na kterém v ZM upozorňoval. Stanovisko KV je dalším 
(a postačujícím) impulsem pro znovuotevření tématu v ZM. 
 
Termín příštího jednání sportovního výboru leden 2013, po upřesnění budou členové SV informováni 
emailem. Hlavním tématem bude stanovisko SV k plánu investic a oprav v oblasti sportu. 
 
Předseda SV ukončil jednání sportovního výboru ve 23:05 hod. 
 
 
 
 
 
 
         PaedDr. David Holman 
         předseda výboru 
 
V Kuřimi 03.12.2012 
Zapsala: Hana Koláčková 


