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Z Á P I S č. 02/2020 

z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města 
Kuřimi, ze dne 10.06.2020  

 

Přítomni:  

předseda:  Ing. Jan Vlček MSc. 

místopředseda: Ing. Lubomír Stříž 

členové: Ing. Petr Fučík, Ing. Rostislav Hanák, Ing. Milan Vlk, Aleš Sikora, Jiří Voneš, 

Petr Macek, Vladislav Prosecký, Jiří Mikel 

omluveni:   Levon Hovhannisjan 

tajemnice:   Kateřina Friedlová 

hosté:   Ing. Petr Ondrášek, Vladimír Kryštof 

 

Předseda sportovního výboru (dále jen SV) zahájil jednání v 17:35 hod., přítomno je 10 členů výboru, 

výbor je usnášeníschopný.  

 

Pro jednání byl schválen následující program. 

 
 
Program: 

1. Informace k čerpání dotací z Programů za rok 2019 

2. Revize pravidel pro jednotlivé dotační programy na podporu sportu města 

Kuřimi na rok 2021 

3. Různé 

 
 
Bod 1. 

Informace k čerpání dotací z Programů za rok 2019 

 

Členové se seznámili se „Zprávou pro sportovní výbor“, kterou vypracovala interní auditorka 

Ing. Silvie Ondrášková, a shodli se, že dochází ke kvalitě předávání žádostí, především díky 

on-line formuláři. 

 

L. Stříž – kladně hodnotí odvedenou práci S. Ondráškové.  

P. Macek – zaměřit se na čl.3 Doporučení na změny v dotačních programech 

 

J. Vlček – bude se snažit, aby dotace na příští rok zůstaly ve stejné výši, pokles by neměl 

být. 

 

P. Macek – navýšit využití sportovišť, zkusit naplnit halu i dopoledne, pro naše ZŠ a MŠ 

třeba i bezplatně. 

P. Ondrášek – ZŠ tam chodí, ale jsou to jen jednorázové akce. Ale od nového roku začíná 

program sportovních tříd na ZŠ Jungmannova, 6. ročník bude mít rozšíření tělocviku na  5 

hodin týdně, kdy by třeba mohli sportoviště využít. 

J. Vlček – probrat s p. Hanákem vytíženost haly, zda umožnit ZŠ a MŠ vstup zdarma, zjistit 

další možnosti využití. 
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Návrh na usnesení: SV bere na vědomí „Zprávu pro sportovní výbor o poskytnutých dotací 
z rozpočtu města Kuřimi v roce 2019 a zjištěných závadách ve vyúčtování“. 

Hlasováno: Pro: 10 
Zdržel se: 0  
Proti: 0 
Návrh přijat 
 
 

Bod 2. 
Revize pravidel pro jednotlivé dotační programy na podporu sportu města 

Kuřimi na rok 2021 

 

J. Vlček – na žádost J. Voneše probrat možnost přechodu u nájmů na kreditový systém. 

Projednával možnosti s vedoucím finančního odboru, ale došli k závěru, že je to 

neproveditelné. 

 

J. Vlček – hodnotící kritéria – podíl požadované dotace na celkových nákladech projektu 

P. Macek – jasně určit, jak se bude bodovat a proč, zadat kritéria tak, ab to bylo jasné všem. 

P. Ondrášek – vysvětlil, že aktuální kritéria jsou pouze na určení pořadí, 

J. Vlček – přidat do pravidel – pomocná kritéria hodnocení kvality. 

 

Návrh na usnesení: SV navrhuje doplnění specifických kritérií ve čl. 7 odst.4, nastavit dílčí kritéria 
v jednotlivých bodech. 

Hlasováno: Pro: 1 
Zdržel se: 1  
Proti: 8 
Návrh nepřijat 
 
 

Doporučení ze zprávy auditu: 
- k bodu 1 - v dotačním programu Podpora tělovýchovy dětí a mládeže 

kvalifikovanými trenéry ve čl. 5 1. b) vypustit „před čerpáním“ a doplnit možnost 
doložit výdaje za mzdy u i jiného trenéra, než který byl uvedený v žádosti o dotaci, 
pokud splní a doloží všechny podmínky uvedené v dotačním programu. 
Hlasováno: Pro: 10 
 

- k bodu 2 – předseda výboru je pověřen k další diskuzi s auditorkou. 
- k bodu 4 – SV navrhuje stanovit pro poskytnuté dotace určité procento minimální 

spoluúčasti žadatelů na uznatelných nákladech akce. 
Hlasováno: Pro: 2 
Zdržel se: 5  
Proti: 3 

- k bodu 5 – k optimalizaci inteligentního formuláře žádosti bude speciální jednání SV. 
- k bodům 6,7,8, - SV doplní dané informace do dotačních programů. 

Hlasováno: Pro: 10 

 
 
Bod 3. 
 Různé 

Dne 02.06.2020 byla doručena žádost pana Mgr. Jana Váni, Poděbrady, ve které žádá o 

finanční dar na Sportovní den mládeže s TAJV Pan Váňa žádá o dar ve výši 5.000 Kč 

z důvodu nedostatku finančních prostředků na přípravu a realizaci akce. 
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Návrh na usnesení: SV schvaluje uzavření darovací smlouvy s panem Mgr. Janem Váňou na 

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč na podporu projektu Sportovní 

den mládeže s TAJV. 

Hlasováno: Pro: 0 
Zdržel se: 1  
Proti: 9 
Návrh nepřijat 

 

 
Předseda výboru vyzývá k zamyšlení na Den sportu v Kuřimi, nápady na dalším jednání SV. 
 
 
Ing. Petr Ondrášek představil SV investiční akce ve sportu. Poukazuje na nedostatkové sportoviště a 
rekreační plochy. 
Posílat náměty na rozšíření. 
L. Stříž – je potřeba se zabývat venkovními sporty, podpora pro všeobecnou sportovní aktivitu všech 
generací. Udělat průzkum, co by veřejnost chtěla. 
J. Vlček – na další jednání SV – Koncepce rozvoje sportu. 
 
 
 
 
Předseda SV ukončil jednání v 20:15 hod 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jan Vlček MSc. 

předseda Sportovního výboru ZM Kuřim 

 

 

 

 

 

 

v Kuřimi 10.06.2020 

zapsala: Kateřina Friedlová 


