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Zápis 
 

z 2. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 22. 1. 2013 od 9:00 hodin v zasedací místnosti N2.903 

v RegioCentru Nový pivovar 

 

 

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

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

Ing. Miroslav Uchytil, Miroslav Vlasák 

Omluveni: Tomáš Hendrych, František Škvařil 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: Mgr. Táňa Šormová, JUDr. Radmila Šulcová, Mgr. Jiří Pekař, Bc. Ondřej Knotek, 

Mgr. Dana Komorová 

  

Program: 

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

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

3. Návrh na navýšení rozpočtu Královéhradeckého kraje na dotační programy v oblasti 

volného času, sportu a tělovýchovy. 

4. Informace o dofinancování tradičních významných sportovních akcí konaných na území 

Královéhradeckého kraje v oblasti sportu v roce 2013 (tzv. trvalé záštity rady kraje). 

5. Informace o regionálních soutěžích 2013 a informace o organizačním a finančním 

zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT v roce 

2013. 

6. Vyjádření výboru k žádostem o mimořádnou dotaci: 

 žádost Královéhradecké krajské organizace ČSTV na zajištění provozu v roce 2013, 

 žádost Sportovního klubu Nové Město nad Metují na MČR družstev mužů a žen 

v atletice 2013, 

 žádost klubu Královští lvi Hradec Králové – podpora mládežnickému hokeji – 

podpora Krajského centra talentované mládeže, 

 žádost Královéhradeckého sdružení orientačních sportů na pořádání Juniorského 

mistrovství světa v orientačním běhu 2013, 

 žádost TJ Maratonstav Úpice - Mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu a MČR v 

běhu do vrchu juniorek, juniorů, žen a mužů 2013 a Mistrovství Evropy atletů - 

veteránů v silničním běhu, chůzi a krosu 2013. 

7. Diskuze, různé. 

8. Volba místopředsedy výboru. 

 

 

 Jednání v 9:00 hodin zahájil a řídil předseda výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

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

a přivítal hosty jednání.  

 

K bodu 2. 

Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.  

 

 Předseda výboru přečetl návrh programu jednání, navrženého ověřovatele zápisu a vyzval 

členy výboru k jeho doplnění. JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. podal návrh na doplnění 

programu jednání o bod – „Volba místopředsedy výboru“. Ověřovatelem zápisu byl určen 

Miroslav Vlasák. Navržený program byl schválen s doplněním o bod navržený 

JUDr. Ing. Rudolfem Coganem Ph.D. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení doplněném dle návrhu z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/2/7/2013 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. s c h v a l u j e  
      program jednání doplněný o bod navržený v diskuzi, účast přizvaných hostů 

a Miroslava Vlasáka jako ověřovatele zápisu 

 

K bodu 3. 

Návrh na navýšení rozpočtu Královéhradeckého kraje na dotační programy v oblasti volného 

času, sportu a tělovýchovy. 

 

 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.  

 Bc. Ondřej Knotek a Mgr. Dana Komorová podali informaci o počtech žádostí podaných 

v programech Královéhradeckého kraje na oblast volného času, sportu a tělovýchovy 

vč. výše požadavků na dotaci. 

 Mgr. Táňa Šormová upozornila na problematiku mimořádných dotací a upřesnila důvody 

snížení počtu žádostí podaných od roku 2012 v dotačních programech Královéhradeckého 

kraje vyhlášených na oblast volnočasových aktivit – důvodem je změna podmínek těchto 

programů a zejména zařazení tzv. souhrnných projektů podávaných krajskými články 

jednotlivých organizací. 

 Proběhla diskuze nad výši částek na jednotlivé dílčí oblasti. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení doplněném dle návrhu z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/2/8/2013 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. p r o j e d n a l  
      návrh na navýšení rozpočtu Královéhradeckého kraje na dotační programy v oblasti 

volného času, sportu a tělovýchovy 

II. d o p o r u č u j e  
      Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje navýšit finanční prostředky alokované v rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na dotační programy na podporu oblasti volného času, sportu 

a tělovýchovy pro rok 2013 na celkové částky: 

 

 oblast sportu a tělovýchovy – 4.000.000,- Kč (bez programu č. 13SMR18), 

 oblast volnočasových aktivit – 3.000.000,- Kč, 

 program č. 13SMR18 Podpora vrcholového a výkonnostního sportu - 2.500.000,- Kč. 
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K bodu 4. 

Informace o dofinancování tradičních významných sportovních akcí konaných na území 

Královéhradeckého kraje v oblasti sportu v roce 2013 (tzv. trvalé záštity rady kraje). 

 

 Mgr. Tomáš Záviský podal informaci o dofinancování tradičních významných sportovních 

akcí konaných na území Královéhradeckého kraje v oblasti sportu v roce 2013 (tzv. trvalé 

záštity rady kraje) a o výsledku jednání Rady Královéhradeckého kraje o tomto bodu. 

 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. požádal o informaci, proč nebyl materiál předem projednán 

ve výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje. Mgr. Táňa Šormová a Mgr. Tomáš Záviský vysvětlili, že toto byla mimořádná situace 

a jejím důvodem byl termín jednání rady kraje a termín konání první z podpořených akcí – 

Skiinterkriterium 2013, která proběhla 24. – 27. 1. 2013. 

 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. navrhl doplnit usnesení výboru o požadavek, aby byly 

materiály z oblasti sportu a VČA vždy předkládány k projednání ve výboru. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení upraveném a doplněném dle návrhu z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/2/9/2013 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. s o u h l a s í  
      s předloženým návrhem na dofinancování tradičních významných sportovních akcí 

konaných na území Královéhradeckého kraje v oblasti sportu v roce 2013 (tzv. trvalé 

záštity rady kraje) 

 II. ž á d á  
      aby veškeré návrhy z oblasti sportu a volnočasových aktivit byly předkládány výboru 

pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

k projednání  

 

K bodu 5. 

Informace o regionálních soutěžích 2013 a informace o organizačním a finančním zabezpečení 

okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT v roce 2013. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval o regionálních soutěžích 2013 a o organizačním 

a finančním zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných 

MŠMT v roce 2013. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/2/10/2013 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í  
      informaci o regionálních soutěžích 2013 a o organizačním a finančním zabezpečení 

okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT v roce 2013 
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K bodu 6. 

Vyjádření výboru k žádostem o mimořádnou dotaci. 

 

 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a informoval o zaslání podrobných 

podkladů k tomuto bodu jednání členům výboru e-mailem před jednáním výboru 

(přehledová tabulka a jednotlivé žádosti).  

 Mgr. Táňa Šormová znovu upozornila na problematiku mimořádných dotací a doporučila 

zvážit podporu těchto podaných žádostí vzhledem k již vyhlášeným dotačním programům 

Královéhradeckého kraje na podporu sportu na rok 2013. Dále upozornila, že je v kraji 

mnoho další organizací a subjektů, které žádají prostřednictvím řádných dotačních programů 

kraje, nebo o podporu nežádají vůbec. 

 Mgr. Jiří Pekař podal zdůvodnění k žádosti Královéhradecké krajské organizace ČSTV 

a informoval výbor o členské základně (100.000 členů), o problémech s financováním 

krajské organizace i regionálních sdružení, o záměru přechodu financování prostřednictvím 

Českého olympijského výboru a o podoře krajských organizací ČSTV v dalších krajích ČR. 

 Ing. Miroslav Uchytil vysvětlil důvody podpory žádostí v minulém volebním období – 

zejména problematickou situaci sportovních organizací po ukončení financování sportu 

ze zdrojů Sazky, a.s. 

 Martin Paur navrhl připravit koncepci kraje, která by stanovila hlavní záměry 

Královéhradeckého kraje v oblasti podpory sportu a volnočasových aktivit. 

 Proběhla rozsáhlá diskuze. Členové výboru se shodli na nutnosti stanovení pravidel 

pro posuzování podpory žádostí o mimořádnou dotaci z rozpočtu kraje a pověřili 

Mgr. Tomáše Záviského zpracováním těchto pravidel pro příští jednání výboru. Jako hlavní 

oblasti výbor vidí zejména podporu mimořádných významných akcí (mistrovství České 

republiky, mistrovství Evropy a mistrovství světa) a mimořádně podporu jednorázových 

výdajů na pravidelnou činnost a provoz sportovních zařízení. 

 V rámci diskuze se členové výboru dohodli a pověřili předsedu výboru JUDr. Ing. Rudolfa 

Cogana Ph.D., aby Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje tlumočil záměr výboru 

doporučit podporovat v rámci mimořádných dotací pouze významné sportovní akce 

a v omezené míře činnost sportovních organizací. Výbor dále navrhuje peníze ušetřené 

z mimořádných dotací využít na grantové programy pro sport i volnočasové aktivity. 

 

K bodu 7. 

Diskuze, různé. 

 

  Mgr. Jiří Pekař informoval o vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2012 

(slavnostní vyhlášení proběhne 3. 4. 2013 v Kongresovém, výstavní a společenské centrum 

ALDIS Hradec Králové). Dále informoval o přehledu účasti družstev ve vyšších soutěžích 

a jako předseda Královéhradecké krajské organizace ČSTV a Všesportovního kolegia 

Královéhradeckého kraje požádal o schválení jako stálého hosta jednání výboru pro sport, 

tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 

 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení navrženém v diskuzi. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VST/2/11/2013 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. s c h v a l u j e  
      Mgr. Jiřího Pekaře a JUDr. Radmilu Šulcovou jako stálé hosty jednání výboru pro sport, 

tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
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K bodu 8. 

Volba místopředsedy výboru. 

 

 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. navrhl, aby si výbor zvolil místopředsedu. 

 Jako místopředseda byl navržen Miroslav Vlasák. 

 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení navrženém v diskuzi. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/2/12/2013 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. v o l í  
      Miroslava Vlasáka jako místopředsedu výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 2. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

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

Ph.D. jednání v 11:30 hodin. 
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 19. 2. 2013 (od 09:00).  

 

 

 

 

 

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

 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. Miroslav Vlasák 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 28. 1. 2013 

 

 

 

 

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

 podpis 


