Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 31. schůze Rady města Kuřimi konané dne 21.10.2020
Zpráva o činnosti organizační složky Sportovní zařízení města Kuřimi
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Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta
David Břenek - vedoucí organizační složky SZMK

Vedoucí odboru:
Důvodová zpráva:
Správu části sportovních zařízení města Kuřimi (aquapark s wellness službami, posilovna, sportovní
hala) provádí společnost Wellness Kuřim, s. r. o., nebo příspěvkové organizace, která jsou školská
zařízení. Ostatní sportovní zařízení spravuje město prostřednictvím vlastní organizační složky („OS“)
Sportovní zařízení města Kuřimi (dále „SZMK“). Účelem zřízení organizační složky SZMK je vytvoření
podmínek pro hospodárné využívání sportovních zařízení a budov, které slouží k činnosti sportovních
organizací, škol a široké veřejnosti. Předmět činnosti je:
 zajištění provozu budov stadionu a jejich údržba
 údržba hřišť na kopanou a atletických sektorů
 provozování hřiště na házenou a nafukovací haly a jejich údržba
 provozování hřiště na Dílech za Sv. Janem a jeho údržba
 provozování hřiště na Podlesí a jeho údržba.
Na sportovním stadionu zajišťuje provoz a údržbu jeden zaměstnanec na HPP, jeden na 0,3 úvazku
a dva brigádníci. Sportovní stadion je denně využíván fotbalovým klubem FC Kuřim (především
travnatá hřiště) a oddílem atletiky AK Kuřim. Pravidelné tréninky v zadní části oválu realizuje volné
uskupení lukostřelců. V zadní části stadionu trénuje nejvýše 2x do týdne SDH Kuřim a pouze ve
vybraných měsících. Křížení jednotlivých sportovních aktivit různých oddílů mezi sektory je řešeno
domluvou.
Problémem areálu je nadměrné vytěžování hřišť ze strany družstev FC Kuřim. Vytíženost fotbalových
hřišť je v současnosti okolo 40 hodin týdně, pro údržbu trávníku je doporučená zátěž 20 hodin týdně.
V případě velké zátěže pak rostou náklady na regeneraci, je nutné prodloužit odstávku hřišť v průběhu
letních měsíců. Přetlak by pomohla vyřešit výstavba fotbalového hřiště s umělou trávou na ploše
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bývalé vlečky, kde je záměr formou studie zvažován. Pro efektivnější využití sportovišť doporučuje
SZMK zavedení běžného nájemného pro všechna sportoviště. Sportující mládežnické oddíly z Kuřimi
by současně město mohly žádat o dotace na tyto pronájmy. Přechod z bezplatného využívání
sportovišť na placené pronájmy je vhodné spojit s plánovanou rekonstrukcí areálu stadionu v roce
2021. Předpokládáme zrealizovat rekonstrukci stadionu včetně atletických sektorů s dokončením do
konce roku 2021.
Zatím jediným placeným sportovištěm je nafukovací hala realizovaná v části roku nad házenkářským
hřištěm. O postavení a zbourání haly se brigádnicky každoročně brigádnicky podílí několik desítek
členů oddílu házené Sportovního klubu Kuřim. Pro přehled nad obsazeností haly a možnost rezervace
slouží on-line rezervační systém, provozovaný pod Wellness Kuřim, s. r. o., nebo lze kontaktovat
přímo na správce.
Pro rok 2020 došlo ke zvýšení ceny nájmů haly na 400 Kč/h (v pracovní dny do 14 h pouze 270 Kč/h).
Od listopadu do dubna je nafukovací hala obsazená v odpoledních a večerních časech ve všechny
všední dny. Nafukovací halu a hřiště s umělým povrchem využívá v největší míře fotbalový klub
FC Kuřim, dále oddíl házené SK Kuřim, spolek Fotbalová školička, tenisté DTO Kuřim a tenisté z řad
veřejnosti, dále místní základní a střední školy. V minulosti v nafukovací hale trénoval také florbal,
který se ovšem kompletně přesunul do sportovní haly. Mantinely na florbal jsou zde skladovány bez
užitku, pouze jednorázově jsou využívány na turnaje fotbalové přípravky.
Příjmy za pronájmem nafukovací haly za rok 2019 činily 241.020 Kč. Ve srovnání se stavem před
dvěma lety, než byla otevřená nová sportovní hala, je to o 32 % méně (352.720 Kč). Nově do příjmů
města přibude od roku 2020 poplatek za pronájem dvou nápojových automatů (19.200 Kč).
Energetické výdaje pro sportovní stadion činily v roce 2019 (v závorce meziroční srovnání):
 Voda – 528 m3 (90 %) – 47.119 Kč (102 %)
 Plyn – 365 MWh (89 %) – 401.181 Kč (124 %)
 Elektřina – 59 MWh (97 %) - 204.734 Kč (86 %).
Travnatá hřiště jsou zavlažována vodou z vrtané studny, která je umístěna v zadní části stadionu.
V roce 2019 byla spotřeba vody pro závlahu hřišť 6 219 m3, to znamená při ceně vodného 41,86 Kč
úsporu 260.327 Kč za sezonu. Celkově byla spotřeba na závlahu v roce 2019 nadprůměrná, přibližně
o třetinu více, neboť šlo o teplý rok (v roce 2017 byla spotřeba 4.542 m3).
V areálu byly osazeny podružné elektroměry pro měření spotřeb nafukovací haly a osvětlení
fotbalového hřiště v zadní části stadionu. V nafukovací hale je podružný elektroměr od října 2019,
spotřeba elektřiny činí přibližně polovinu celkové spotřeby areálu (okolo sto tisíc korun ročně).
Hřiště na Podlesí, které vzniklo nově s umělým povrchem v roce 2014, je využíváno především hráči
malé kopané a mládeží. V létě 2020 zde proběhla revitalizaci umělého povrchu, aby se mu vrátily
původní vlastnosti. Regenerace vlasce umělé trávy byla spojena s odstraněním všech nečistot,
vypláchnutím starého písku a nahrazením novým pískem.
Sportovně rekreační plocha Díly za Sv. Jánem je využívána především mládeží (hřiště s umělým
povrchem na kopanou, basketbal a podobně). Rekreační plochu využívají především maminky
s dětmi. V roce 2019 proběhla menší regenerace hřiště, plná regenerace vlasce je plánována na rok
2021 (odhadované náklady 60 tisíc korun).
Návrh na usnesení:
RM
bere na vědomí
zprávu o činnosti Sportovního zařízení města Kuřimi, organizační složky města, za rok 2019.
Termín plnění: 30.10.2020
Zodpovídá: David Břenek - vedoucí organizační složky SZMK
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