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Zápis 
 

z 3. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 19. 2. 2013 od 9:00 hodin v zasedací místnosti N2.903 

v RegioCentru Nový pivovar 

 

 

Přítomni: Radek Balcárek, Josef Dušek, Bc. Pavel Hečko, Tomáš Hendrych, Miroslav Kříž, 

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

Uchytil, Miroslav Vlasák 

Omluveni: JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D., František Škvařil 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Jiří Pekař, Mgr. Svatava Odlová, Ing. Marcel Zadrobílek, 

Bc. Ondřej Knotek, Mgr. Dana Komorová, Ondřej Kalaš 

  

Program: 

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

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

3. Prezentace akce „Bike víkend MTB 2013 v Peci pod Sněžkou a závodu Českého poháru 

MTB cross-country“. 

4. Informace o výsledku jednání hodnotící komise pro jednoleté programy Královéhradeckého 

kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy vyhlášených na rok 2013 vč. změny 

alokací. 

5. Ustavení pracovní skupiny pro přípravu strategie rozvoje sportovních a volnočasových 

aktivit v Královéhradeckém kraji. 

6. Projednání záměru přihlášení Královéhradeckého kraje na pořadatele Her VII. letní 

olympiády dětí a mládeže České republiky 2015. 

7. Vyjádření výboru k žádostem o mimořádnou dotaci. 

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

b. žádost Sportovního klubu Nové Město nad Metují na pořádání MČR družstev mužů 

a žen v atletice 2013 a akce „Atletika pro děti“ 2013, 

c. žádost klubu Královští lvi Hradec Králové – podpora mládežnickému hokeji – 

podpora Krajského centra talentované mládeže, 

d. žádost Královéhradeckého sdružení orientačních sportů na pořádání Juniorského 

mistrovství světa v orientačním běhu 2013, 

e. 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, 

f. žádost Front events s. r. o., Prouza – podpora akce O´Neill Soldiers, 

g. žádost Klubu přátel Josefa Masopusta o. s. – pořádání Poháru Josefa Masopusta 

2012/2013, 

h. žádost SJ SKI spol. s r. o., Mgr. Iva Kárníková – pořádání 9. ročníku mezinárodních 

závodů v alpských disciplínách – Světový pohár FIS Masters Cup, 

i. žádost ČASPV – Královéhradecká krajská asociace Sport pro všechny, Hradec 

Králové – podpora činnosti v roce 2013, 

j. žádost Z&S Apache Team, o. s. na pořádání Bike víkend Pec pod Sněžkou 2013 a 

závod Českého poháru MTB cross-country 

k. žádost SSK Dukla Hradec Králové na činnost Sportovního střeleckého klubu Dukla 

HK v roce 2013, 

l. žádost Ski klub Špindl produkce s.r.o. na pořádání Mezinárodní mistrovství ČR v 

alpských disciplínách 2013. 

8. Diskuze, různé. 
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 Jednání v 9:03 hodin zahájil a řídil místopředseda výboru pro sport, tělovýchovu 

a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Miroslav Vlasák, který představil 

a přivítal hosty jednání. 

 

K bodu 2. 

Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.  

 

 Místopředseda výboru přečetl návrh programu jednání, navrženého ověřovatele zápisu 

a vyzval členy výboru k jeho doplnění. Členové výboru nepodali návrh na doplnění 

programu jednání. Ověřovatelem zápisu byl určen Martin Paur. Navržený program byl 

schválen beze změny. 

 Místopředseda výboru připomněl úmrtí nedávno zesnulého Miloše Jona - bývalého předsedy 

výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje a krátce připomněl zásluhy pana Jona na postu předsedy výboru a zejména jeho 

zásluhy při organizaci Her II. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2006 

v Královéhradeckém kraji a propagaci celého projektu Olympiád dětí a mládeže. 

 Mgr. Svatava Odlová požádala o schválení jako stálého hosta výboru. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/3/13/2013 

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, Martina Paura jako 

ověřovatele zápisu a Mgr. Svatavu Odlovou jako stálého hosta výboru 

 

K bodu 3. 

Prezentace akce „Bike víkend MTB 2013 v Peci pod Sněžkou a závodu Českého poháru MTB 

cross-country“. 

 

 Ondřej Kalaš prezentoval akce „Bike víkend MTB 2013 v Peci pod Sněžkou a závodu 

Českého poháru MTB cross-country“. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/3/14/2013 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í  
      informace prezentované k akci „Bike víkend MTB 2013 v Peci pod Sněžkou a závodu 

Českého poháru MTB cross-country“ 
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K bodu 4. 

Informace o výsledku jednání hodnotící komise pro jednoleté programy Královéhradeckého 

kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy vyhlášených na rok 2013 vč. změny alokací. 

 

 Bc. Ondřej Knotek a Mgr. Dana Komorová prezentovali souhrnné údaje o výsledku jednání 

hodnotící komise pro jednoleté programy Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, 

sportu a tělovýchovy vyhlášených na rok 2013 vč. změny alokací v jednotlivých 

programech. 

 Mgr. Tomáš Záviský doplnil informaci o doporučení hodnotící komise - přesunout částku 

ve výši 1.250.000,- Kč z kapitoly 9. - volnočasové aktivity do kapitoly 48 – Dotační fond 

KHK do programu č. 13SMR18: Podpora vrcholového a výkonnostního sportu na podporu 

žádosti Královští lvi Hradec Králové a. s. (390.000,- Kč) a FC Hradec Králové, a. s. 

(860.000,- Kč).  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/3/15/2013 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. s c h v a l u j e  
      změnu v alokacích dotačních programů z oblasti volnočasové aktivity, sport 

a tělovýchova dle přílohy č. 3 

 II. d o p o r u č u j e  
      Radě Královéhradeckého kraje projednat a s doporučením o schválení předložit 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje rozdělení finanční podpory z kapitoly 48 – 

dotační fond v oblasti volnočasové aktivity dle přílohy č. 1 a 2.  

 

K bodu 5. 

Ustavení pracovní skupiny pro přípravu strategie rozvoje sportovních a volnočasových aktivit 

v Královéhradeckém kraji. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský uvedl bod jednání a představil záměr – návrh pana Martina Paura 

na ustavení pracovní skupiny pro přípravu strategie rozvoje sportovních a volnočasových 

aktivit v Královéhradeckém kraji. 

 Martin Paur stručně charakterizoval materiál „Sport, děti, mládež v 21. století – Reforma 

sportu v ČR“ zaslaný členům komise v elektronické podobě před jednáním výboru. 

 Do pracovní skupiny se přihlásili 3 členové výboru - Martin Paur, Bc. Pavel Hečko 

a Miroslav Vlasák. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/3/16/2013 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. p r o j e d n a l  
      návrh ustavení pracovní skupiny pro přípravu strategie rozvoje sportovních 

a volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji 

II. u s t a v u j e  
      pracovní skupinu pro přípravu strategie rozvoje sportovních a volnočasových aktivit 

v Královéhradeckém kraji ve složení: Martin Paur, Bc. Pavel Hečko, Miroslav Vlasák 

 

K bodu 6. 

Projednání záměru přihlášení Královéhradeckého kraje na pořadatele Her VII. letní 

olympiády dětí a mládeže České republiky 2015. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský uvedl bod jednání a představil záměr přihlášení Královéhradeckého 

kraje na pořadatele Her VII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2015. Dále 

okomentoval materiál předaný členům výboru k tomuto bodu jednání v písemné podobě 

(náklady minulých letních ročníků ODM, rámcový návrh rozpočtu a předběžný 

harmonogram příprav ODM 2015). 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/3/17/2013 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. p r o j e d n a l  
      záměr přihlášení Královéhradeckého kraje na pořadatele Her VII. letní olympiády dětí 

a mládeže České republiky 2015 

II. d o p o r u č u j e  
      Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit záměr přihlášení Královéhradeckého 

kraje na pořadatele Her VII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2015 

 

 

K bodu 7. 

Vyjádření výboru k žádostem o mimořádnou dotaci. 

 

 Miroslav Vlasák 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 vč. rozpočtů projektů). 

 Bc. Pavel Hečko uvedl, že z jeho pohledu je problematická zejména podpora celoroční 

činnosti. 

 Mgr. Táňa Šormová poukázala na nutnost stanovení pravidel pro přidělování mimořádných 

dotací na a jejich stanovení pro rok 2014 vč. termínu/termínů pro podávání žádostí 

na mimořádné dotace. 

 Martin Paur uvedl, že situace ČSTV a ČASPV je v letošním roce velice problematická 

zejména z důvodu, že žádný z těchto subjektů neobdržel na rok 2013 ze státního rozpočtu 

podporu na činnost. 

 Mgr. Jiří Pekař upozornil, že navrhovaná částka 600.000,- Kč bude pouze pro 

Královéhradeckou krajskou organizaci ČSTV a pro okresní sdružení ČSTV by bylo potřeba 

dotaci navýšit alespoň o 400.000,- Kč. Dále informoval o záměru jednat se starosty kraje 

v rámci připravovaného setkání starostů s představiteli Královéhradeckého kraje.  
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 Tomáš Hendrych navrhl, aby vzhledem k částkám, které dostávají sportovní kluby a TJ 

z dotačních programů kraje na činnost byla navrhovaná dotace pro Sportovní střelecký klub 

DUKLA Hradec Králové snížena na 15.000,- Kč. 

 Proběhla další diskuze. Členové výboru se znovu shodli na nutnosti stanovení pravidel 

pro posuzování podpory žádostí o mimořádnou dotaci z rozpočtu kraje pro rok 2014.  

 

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

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/3/18/2013 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. p r o j e d n a l  
      žádosti o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

uvedené v přehledové tabulce 

II. d o p o r u č u j e  
      Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje:  

1. schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace (z finančních prostředků 

schválených usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 

ZK/29/2079/2012 v kapitole 9. - volnočasové aktivity): 

 Královéhradecké krajské organizaci ČSTV na zajištění provozu v roce 2013 - 

600.000,- Kč  

 Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují na podporu pořádání MČR družstev 

mužů a žen v atletice 2013 a akce „Atletika pro děti“ 2013 - 200.000,- Kč  

 Královéhradeckému sdružení orientačních sportů na pořádání Juniorského 

mistrovství světa v orientačním běhu 2013 - 400.000,- Kč  

 TJ Maratonstav Úpice na pořádání 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 - 200.000,- Kč  

 Front events s. r. o. na podporu akce O´Neill Soldiers - 100.000,- Kč  

 Klubu přátel Josefa Masopusta o. s. na podporu pořádání Poháru Josefa 

Masopusta 2012/2013 - 300.000,- Kč  

 SJ SKI spol. s r. o. na podporu pořádání 9. ročníku mezinárodních závodů 

v alpských disciplínách – Světový pohár FIS Masters Cup - 50.000,- Kč  

 Královéhradecké krajské asociaci Sport pro všechny, Hradec Králové na 

podporu činnosti v roce 2013 - 150.000,- Kč 

 Z&S Apache Team, o. s. na podporu pořádání Bike víkend Pec pod Sněžkou 

2013 a závod Českého poháru MTB cross-country - 200.000,- Kč  

 Sportovní střelecký klub DUKLA Hradec Králové na podporu činnosti 

Sportovního střeleckého klubu Dukla HK v roce 2013 - 15.000,- Kč  

 Ski klubu Špindl produkce s.r.o. na podporu pořádání Mezinárodní mistrovství 

ČR v alpských disciplínách 2013 - 150.000,- Kč 

2. podpořit žádost akciové společnosti Královští lvi Hradec Králové a. s. na podporu 

mládežnickému hokeji – podpora Krajského centra talentované mládeže schválením 

dotace tomuto subjektu v dotačním programu č. 13SMR18: Podpora vrcholového 

a výkonnostního sportu 

3. schválit přesun částky ve výši 1.250.000,- Kč z kapitoly 9. - volnočasové aktivity 

do kapitoly 48 – Dotační fond KHK do programu č. 13SMR18: Podpora 

vrcholového a výkonnostního sportu na podporu žádosti Královští lvi Hradec 

Králové a. s. (390.000,- Kč) a FC Hradec Králové, a. s. (860.000,- Kč) 
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K bodu 8. 

Diskuze, různé. 

 

  Mgr. Jiří Pekař požádal členy výboru o vyplnění jejich požadavku na vstupenky 

pro slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2012, které proběhne 

3. 4. 2013 v Kongresovém, výstavní a společenské centrum ALDIS Hradec Králové.  

 Mgr. Tomáš Záviský požádal o doplnění organizačně-technické záležitosti - doplnění 

kontaktních údajů členů výboru, fotografií pro průkaz člena výboru a informoval o systému 

úhrady parkování v parkovacím domě pro členy výboru (označování parkovacích karet pro 

bezplatný výjezd). Dále informoval o probíhající výstavě k 10. výročí konání Olympiád dětí 

a mládeže a účasti výprav Královéhradeckého kraje na tomto významném projektu 

a o možnosti umístění výstavy také na dalších místech kraje. Výstava bude v prostorách 

kraje umístěna do 3. 3. 2013 

 Někteří členové výboru požádali o zajištění WiFi připojení při jednání výboru. 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 3. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl vyčerpán, ukončil Miroslav Vlasák jednání 

v 11:15 hodin. 
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 19. 3. 2013 (od 09:00).  

 

 

 

 

 

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

 Miroslav Vlasák Martin Paur 

 místopředseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 21. 2. 2013 

 

 

 

 

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

 podpis 


