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Zápis 
 

z 1. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 11. 12. 2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti N2.903 

v RegioCentru Nový pivovar 

 

 

Přítomni: JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D., Radek Balcárek, Josef Dušek, Bc. Pavel Hečko, 

Martin Mihulka, Martin Paur, Ing. Miroslav Pavlíček, Karel Potoček, 

František Škvařil, Ing. Miroslav Uchytil, Miroslav Vlasák 

Omluveni: Tomáš Hendrych, Miroslav Kříž 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: Mgr. Táňa Šormová, JUDr. Radmila Šulcová, Mgr. Svatava Odlová, 

Ing. Marcel Zadrobílek, Bc. Ondřej Knotek, Mgr. Dana Komorová 

 Ing. Jiří Pavlíček (nebyl schválen jako host jednání) 

 

Program: 

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. 

3. Představení členů výboru. 

4. Dotační programy Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy 

2013: 

- Ustanovení hodnotící komise, návrh termínu jednání. 

- Návrh alokace finančních prostředků z rozpočtu kraje na jednotlivé programy v roce 

2013. 

5. Průběžná zpráva o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na Hry VI. letní olympiády 

dětí a mládeže České republiky 2013. 

6. Projednání podpory Královéhradecké krajské organizaci ČSTV na zajištění provozu v roce 

2013. 

7. Projednání podpory Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují na MČR družstev mužů a 

žen v atletice 2013. 

8. Schválení termínů jednání výboru na I. pololetí 2013 a rámcového plánu činnosti výboru na 

rok 2013. 

9. Diskuze, různé. 

 

 

 Jednání v 15:05 hodin zahájil a řídil předseda výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D., který zároveň 

představil a přivítal hosty jednání.  

 

K bodu 2. 

Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.  

 

 Předseda výboru přečetl program jednání, navrženého ověřovatele zápisu a vyzval členy 

výboru k jeho doplnění. Členové výboru nepodali návrh na doplnění programu jednání. 

Ověřovatelem zápisu byl určen Bc. Pavel Hečko. Navržený program byl schválen beze 

změny. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/1/1/2012 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. s c h v a l u j e  
      program jednání dle předloženého návrhu, účast přizvaných hostů a Bc. Pavla Hečka 

jako ověřovatele zápisu 

 

K bodu 3. 

Představení členů výboru. 

 

 Členové výboru se postupně představili. Po té se představila radní Královéhradeckého kraje 

Mgr. Táňa Šormová a po ní se představili jednotliví pracovníci krajského úřadu. 

 

K bodu 4. 

Dotační programy Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy 

2013 (ustanovení hodnotící komise, návrh termínu jednání, návrh alokace finančních 

prostředků z rozpočtu kraje na jednotlivé programy v roce 2013). 

 

 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k tomuto 

bodu jednání členům výboru e-mailem před jednáním výboru.  

 Členové výboru diskutovali o počtu členů a složení hodnotící komise, o procentuálním 

rozložení celkové alokované částky na jednotlivé programy z oblastí volnočasových aktivit, 

tělovýchovy a sportu. Mgr. Tomáš Záviský informoval výbor o vývoji částek alokovaných 

na tuto oblast z rozpočtu Královéhradeckého kraje od roku 2004.  

 V rámci diskuze se členové výboru shodli na nutnosti zvýšení této částky a přípravě návrhu 

zvýšení částky alokované na dotační programy Královéhradeckého kraje pro oblast volného 

času, sportu a tělovýchovy a zařazení projednání tohoto návrhu zvýšení na příští jednání 

výboru. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/1/2/2012 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. r o z h o d l  
      o složení hodnotící komise z pěti členů výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

aktivity a termínu jednání komise, které se uskuteční 13. 2. 2013 (08:30) 
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II. d o p o r u č u j e  
      Radě Královéhradeckého kraje schválit hodnotící komisi pro oblast volného času 

pro rok 2013 v tomto složení: 

 Předseda komise: Miroslav Vlasák 

 Člen komise: Radek Balcárek 

 Člen komise: Martin Paur 

 Člen komise: Ing. Miroslav Pavlíček 

 Člen komise: František Škvařil 

 Náhradníci: JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. 

přizvání pracovníků odboru grantů a dotací a školství: 

 vedoucí odboru - Ing. Marcel Zadrobílek 

 administrátor oblasti VČ - Mgr. Dana Komorová 

 administrátor oblasti ST - Bc. Ondřej Knotek 

 odborný garant oblasti - Mgr. Tomáš Záviský 

 

III. d o p o r u č u j e  
      rozdělení alokací na jednotlivé dotační programy: 

 13SMR01: Podpora celoroční činnosti místních organizací – 440.000,- Kč 

 13SMR02: Akce pro děti a mládež ve volném čase – 198.000,- Kč 

 13SMR03: Podpora celoroční činnosti organizací dětí a mládeže s regionální 

působností – 968.000,- Kč 

 13SMR04: Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží s 

regionální působností – 264.000,- Kč 

 13SMR05: Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže – 330.000,- Kč 

 12SMR09: Pořádání významných sportovních akcí mládeže – 670.000,- Kč 

 12SMR10: Pořádání masových tělovýchovných a sportovních akcí typu"sport 

pro všechny" – 370.000,- Kč 

 12SMR12: Činnost základních škol s rozšířenou výukou tělesné výchovy, 

středních škol s rozšířenou sportovní činností a sportovních center mládeže – 

450.000,- Kč 

 12SMR15: Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace 

Královéhradeckého kraje na republikových, evropských a celosvětových 

soutěžích – 311.200,- Kč 

 12SMR16 Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním 

postižením – 400.000,- Kč 

 12SMR17 Podpora vzdělávání trenérů a rozhodčích v Královéhradeckém kraji – 

95.000,- Kč 

 

K bodu 5. 

Průběžná zpráva o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na Hry VI. letní olympiády 

dětí a mládeže České republiky 2013. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval o projektu Olympiád dětí a mládeže (ODM) a stavu příprav 

výpravy Královéhradeckého kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže České 

republiky 2013 (příprava a odeslání přihlášky B, jednání s organizátory, jednání se zástupci 

krajských svazů, zprovoznění webových stránek atd.). Na žádost výboru dále krátce 

informoval o zařazování sportů na program jednotlivých ročníků ODM, o systému 

organizace republikových ODM, o manuálu k projektu ODM a o možnosti pořádat letní 

ODM v Královéhradeckém kraji vč. zprávy, kterou zpracoval v roce 2009 (zpráva bude 

zaslána členům výboru společně se zápisem z jednání).  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/1/3/2012 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í  
      průběžnou zprávu o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na Hry VI. letní 

olympiády dětí a mládeže České republiky 2013 

 

K bodu 6. 

Projednání podpory Královéhradecké krajské organizaci ČSTV na zajištění provozu v roce 

2013. 

 

  JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a informoval o předání podkladů 

k tomuto bodu jednání členům výboru v písemné podobě před zahájením jednání výboru. 

 Členové výboru diskutovali o podpoře žádosti Královéhradecké krajské organizace ČSTV 

(KKO ČSTV) na rok 2013. 

 Ing. Jiří Pavlíček informoval o situaci v ČSTV a o podané žádosti KKO ČSTV na zajištění 

provozu v roce 2013. Dále zmínil analýzu činností zpracovanou okresními a krajským 

sdružení ČSTV v Královéhradeckém kraji předloženou Královéhradeckému kraji v březnu 

2012. Bylo dohodnuto, že Mgr. Tomáš Záviský rozešle tento dokument členům výboru 

(společně se zápisem z prosincového jednání výboru). 

 Na žádost výboru informoval Mgr. Tomáš Záviský o částce vyčleněné na příspěvky 

na sportovní činnosti v rozpočtu Královéhradeckého kraje. Bylo dohodnuto, že Mgr. Tomáš 

Záviský rozešle členům výboru (před lednovým jednáním výboru) přehled akcí a projektů, 

u kterých se předpokládá podpora z částky vyčleněné pro tento účel v rozpočtu 

Královéhradeckého kraje v kapitole 9. na rok 2013. 

 František Škvařil, informoval o projednávání žádosti KKO ČSTV na rok 2012 ve výboru 

pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

v minulém volebním období a navrhl žádost KKO ČSTV na rok 2013 podpořit. 

 Ing. Miroslav Uchytil informoval o řešení podpory sportovních organizací z výtěžků 

z hazardu v Chlumci nad Cidlinou a žádosti o vyčíslení, o kolik jednotlivé sportovní 

subjekty v Chlumci nad Cidlinou přišly ukončením dotací ze Sazky a. s. 

  JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. navrhl, aby byl bod jednání odložen a projednán na dalším 

jednání výboru v lednu 2013. 

 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení navrženém v diskuzi. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 3 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/1/4/2012 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

I. s c h v a l u j e  
      odložení projednání žádosti Královéhradecké krajské organizace ČSTV o podporu 

na zajištění provozu v roce 2013 na další jednání výboru v lednu 2013 
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K bodu 7. 

Projednání podpory Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují na MČR družstev mužů 

a žen v atletice 2013. 

 

  JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a informoval o předání podkladů 

k tomuto bodu jednání členům výboru v písemné podobě před zahájením jednání výboru. 

  JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. navrhl, aby byl bod jednání odložen a projednán na dalším 

jednání výboru v lednu 2013. 

 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení navrženém v diskuzi. 

 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/1/5/2012 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

I. s c h v a l u j e  
      odložení projednání žádosti Sportovního klubu Nové Město nad Metují o podporu 

na MČR družstev mužů a žen v atletice 2013 na další jednání výboru v lednu 2013 

 

K bodu 8. 

Schválení termínů jednání výboru na I. pololetí 2013 a rámcového plánu činnosti výboru 

na rok 2013. 

 

  JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a vyzval členy, aby navrhli termíny 

jednání výboru na I. pololetí 2013. 

 Členové výboru diskutovali o termínech jednání výboru na I. pololetí 2013.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/1/6/2012 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

I. s c h v a l u j e  
      termíny jednání výboru na I. pololetí 2013: 

 22. 1. 2013 (09:00), 

 19. 2. 2013 (09:00), 

 19. 3. 2013 (09:00), 

 16. 4. 2013 (09:00), 

 14. 5. 2013 (09:00), 

 18. 6. 2013 (09:00). 
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K bodu 8. 

Diskuze, různé. 

 

  Mgr. Tomáš Záviský požádal členy výboru (nečleny zastupitelstva kraje) o fotografii 

pro průkaz člena výboru, o doplnění osobních údajů a informoval o parkování v parkovacím 

domě RegioCentra Nový pivovar. Dále upozornil, že zápis z jednání výboru je zveřejňován 

na webových strakách Královéhradeckého kraje. Bylo dohodnuto, že pokud některý z členů 

výboru bude chtít, aby jím přednesený příspěvek byl v zápise z jednání doslovně uveden, 

předloží jeho text písemně. 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 1. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl vyčerpán, ukončil JUDr. Ing. Rudolf Cogan 

Ph.D. jednání v 16:20 hodin.  
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 22. 1. 2013 (od 09:00).  

 

 

 

 

 

  ........................................................   ........................................................  

 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. Bc. Pavel Hečko 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 18. 12. 2012 

 

 

 

 

  .......................................................  

 podpis 


