Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000
Sb.,o obcích v platném znění.
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bod jednání číslo
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Příspěvek do 8. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 30.09.2014
Zápis z jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města Kuřimi
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Zápis č. 14-4 Výboru sportovního ZM Kuřimi ze dne 25 8 2014

Materiál předkládá:

PaedDr. David Holman - Radní

Materiál zpracoval:

Hana Koláčková

Důvodová zpráva:
Dne 25. 8. 2014 se uskutečnilo jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města Kuřimi.
Jednání nebylo usnášeníschopné, z tohoto důvodu nepřijal výbor žádné usnesení, zápis z jednání je
přikládán jako příloha.
Program:
1. Výzva k podání žádostí o příspěvky z Programu na podporu sportovní činnosti ve městě
Kuřimi + harmonogram projednávání
2. Hodnocení plnění strategického plánu rozvoje města v oblasti sportu ve volebním období
2010 - 2014
3. Výhled investičních akcí města v oblasti sportu pro období 2015 - 2018 v kontextu ostatních
investičních záměrů města a finančního výhledu
4. Rekonstrukce stadionu - zpráva
5. Statut a název Výboru sportovního ZM Kuřim
6. Příprava školení zástupců spolků
7. Návrh Programu na podporu investic a oprav do majetku sportovních organizací, informace o
legislativní úpravě pravidel poskytování dotací a možných důsledcích (ing. Varmužka)
8. Vyhodnocení plánu oprav sportovních zařízení ZŠ
9. Různé (Handec Fest, Wellness Kuřim - hodnocení letní sezóny, informace z klubů apod.)

Návrh na usnesení:
ZM

Vytvořeno 23.9.2014 16:21:33
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Z Á P I S č. 04/2014
z jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města Kuřimi
ze dne 25. 08. 2014
Přítomni:
předseda: PaedDr. David Holman
členové:

Ing. Milan Vlk, Jan Vlček, Ing. Zdeňka Jeřábková, Ing. Alexandra Smíšková,

omluveni: Ing. Lubomír Stříž, Ing. Rostislav Hanák, Petr Macek, Jiří Mikel, Ing. Vojtěch Kopřiva,
Karel Cholek,
tajemnice: Hana Koláčková

Předseda výboru sportovního (dále jen VS) zahájil jednání v 18:10 hod., přítomno 5 členů výboru
sportovního, jednání není usnášeníschopné..

Program:
1. Výzva k podání žádostí o příspěvky z Programu na podporu sportovní činnosti ve městě
Kuřimi + harmonogram projednávání
2. Hodnocení plnění strategického plánu rozvoje města v oblasti sportu ve volebním období 2010
- 2014
3. Výhled investičních akcí města v oblasti sportu pro období 2015 – 2018 v kontextu ostatních
investičních záměrů města a finančního výhledu
4. Rekonstrukce stadionu - zpráva
5. Statut a název Výboru sportovního ZM Kuřim
6. Příprava školení zástupců spolků
7. Návrh Programu na podporu investic a oprav do majetku sportovních organizací, informace o
legislativní úpravě pravidel poskytování dotací a možných důsledcích (ing. Varmužka)
8. Vyhodnocení plánu oprav sportovních zařízení ZŠ
9. Různé (Handec Fest, Wellness Kuřim – hodnocení letní sezóny, informace z klubů apod.)

Z důvodu, že jednání není usnášeníschopné, byly všechny body jednání pouze
informativně projednány, popřípadě ponechány k projednání na příštím jednání
sportovního výboru.

Bod 1.
Materiál bude předložen na stůl na jednání ZM dne 26.08.2014.

Bod 2.
Rozvojový záměr B.3
Podpořit zájem občanů o sport a zachování zdraví
Opatření B.3.1
ZLEPŠENÍ STAVU SPORTOVIŠŤ A PODPORA ČINNOSTI OBČANŮ A SDRUŽENÍ
ORGANIZUJÍCÍCH PRAVIDELNOU SPORTOVNÍ ČINNOST
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Výchozí situace
Ve městě působí řada sportovních oddílů a je zde poměrně široká nabídka možností pro
rekreační sportování. Sportovní zařízení jsou vedle obyvatel města využívána i sportovci
z jiných obcí brněnské aglomerace, včetně jádrového města. Udržení tohoto stavu a
zvýšení nabídky v návaznosti na měnící se poptávku po sportovních disciplínách
vyžaduje věnovat průběžně úsilí zlepšování stavu sportovišť, zřizování nových sportovišť
a podpoře činnosti občanů a sdružení, organizujících pravidelnou sportovní činnost (dětí i
dospělých).
Cíle
•

Zvýšit nabídku příležitostí pro sportovní aktivity (rekreační i soutěžní)

Aktivity
• Výstavba sportovní haly
• Rozšíření a rekonstrukce zázemí stadionu.
• Hřiště s umělým povrchem u ZŠ Jungmannova.
• Podpora stavby tribuny v areálu stadionu.
• Podpora činnosti osob a sdružení provozujících sportoviště a organizujících
sportovní činnost prostřednictvím grantů z Programu finanční podpory kulturní,
sportovní a spolkové činnosti a z programu Podnikatelský obolus.
• Multifunkční hřiště na Podlesí.
• Výstavba fotbalového hřiště s umělým povrchem v areálu stadionu
• Výstavba multifunkční stezky pro on-line bruslaře
Očekávané výsledky
• Zvýšení nabídky možností trávení volného času.
• Zlepšení zdravotního stavu obyvatel.
• Prevence vzniku závislostí.
• Zvýšení atraktivity města pro návštěvníky.
Vazba na jiná opatření: A.1.3, B.2.3, C.3.3, D.1.1, D.1.2

Bod 3.
Viz. příloha.

Bod 4.

Bod 5.

Bod 6.
Je potřeba zjistit zájem spolků.

Bod 7.
Bude upřesněno – zásady o poskytování investičních dotací, návrh k prostudování.
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Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Kuřimi
na investice a opravy v oblasti tělovýchovy a sportu

1. Účelem těchto Zásad je stanovit základní rámec pro poskytování dotací na investice a opravy
tělovýchovných a sportovních zařízení v Kuřimi právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu
města Kuřimi.
2. Dotaci, jejíž účel bude dále specifikován ve smlouvě o poskytnutí dotace, lze poskytnout na
investice a opravy objektů a zařízení pro účely sportovní a tělovýchovné činnosti, resp. pro
účely organizací zabývajících se sportem a tělovýchovou ve městě Kuřimi.
3. O poskytnutí dotace rozhoduje Zastupitelstvo města Kuřimi.
4. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
5. Dotaci lze poskytnout pouze žadateli, který nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě
splatnosti vůči veřejným rozpočtům (bezdlužnost), tedy:
a) k rozpočtu města Kuřimi a organizacím městem zřizovaným,
b) ke státnímu rozpočtu, tedy nemá dluh na daních a sociálním či zdravotním pojištění,
c) k dalším poskytovatelům dotací z veřejných rozpočtů.
Tuto skutečnost žadatel potvrzuje čestným prohlášením.
6. Bezdlužností se rozumí závazky žadatelů dle bodu 5 těchto zásad:
a) které byly řádně vyrovnány,
b) kterým bylo, na základě žádosti žadatele, příslušným orgánem schváleno posečkání
s platbou,
c) které jsou, na základě žádosti žadatele, předmětem splátkového kalendáře, soudního
smíru nebo jiného právního aktu obdobného charakteru,
d) jejichž existence je předmětem probíhajícího soudního sporu.
7. Dotaci nelze poskytnout organizacím zřízeným městem Kuřim.
8. Věcně příslušným odborem, kterému přísluší posoudit soulad žádosti s těmito Zásadami,
projednat žádost ve stavební komisi Rady města Kuřimi a předložit žádost o dotaci spolu se
svým odborným stanoviskem Zastupitelstvu města Kuřimi k rozhodnutí, se rozumí Odbor
investiční Městského úřadu Kuřim.
9. Předkládat žádostí o dotace je možné kdykoliv během roku.
10. Předkládat žádostí o dotace je možné pouze na řádně vyplněném formuláři vč. příloh ve
formuláři uvedených. Formulář žádosti je přílohou těchto Zásad.
11. Věcně příslušný odbor zajistí projednání žádosti o dotace zpravidla tak, aby o nich
Zastupitelstvo města Kuřimi mohlo rozhodnout na svém nejbližším řádném zasedání
následujícím po termínu podání žádosti; ne však dříve než 10 pracovních dní po datu
předložení žádosti o dotaci.
12. Věcně příslušný odbor zajistí zveřejnění přehledu schválených dotací na internetových
stránkách města.

Tyto Zásady včetně formuláře pro podání žádosti a formuláře pro vyúčtování dotace byly schváleny na
schůzi Zastupitelstva města Kuřimi č……………. dne…………..2014 a nabývají účinnosti dnem
schválení.

Bod 8.
Nesplněna - oprava na ZŠ Tyršova
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Bod 9. Různé
Pozvánky na sportovní akce:
30.9 HANDEC FEST
6.9. CYKLISTICKÉ ZÁVODY
13.9. HÁZENKÁŘSKÝ DEN PRO DĚTI
O příštím jednání VS budou členové VS informováni emailem.
Předseda VS ukončil jednání sportovního výboru ve 20:00 hod.

PaedDr. David Holman
předseda Výboru sportovního ZM Kuřim

V Kuřimi 25. 08. 2014
Zapsala: Hana Koláčková
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