
 Strana 1 (celkem 3)  

Zápis 
 

z 4. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 19. 3. 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, Tomáš Hendrych, Ing. 

Miroslav Pavlíček, Karel Potoček, Miroslav Vlasák 

Omluveni: Bc. Pavel Hečko, Miroslav Kříž, Martin Mihulka, Martin Paur, František Škvařil, 

Ing. Miroslav Uchytil 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: Mgr. Jiří Pekař 

  

Program: 

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

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

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

dětí a mládeže České republiky 2013. 

4. Informace o vyhlášení výběrového řízení na pořadatele Her VII. letní olympiády dětí 

a mládeže České republiky 2015. 

5. Vyjádření výboru k žádosti o mimořádnou dotaci - hk.cycling na pořádání velké ceny KHK 

v silniční cyklistice – Grand Prix Královéhradeckého kraje 2013. 

6. Diskuze, různé. 
 

 Jednání v 9:05 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 Ing. Miroslav Pavlíček. Navržený 

program byl schválen beze změny. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/4/19/2013 

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 a Ing. Miroslava 

Pavlíčka jako ověřovatele zápisu 
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K bodu 3. 

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

dětí a mládeže České republiky 2013. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský podal průběžnou zpráva o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje 

na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2013 – zejména informoval 

o vyhlášení veřejné zakázky na dodávku sportovního reprezentačního oblečení pro výpravu 

Královéhradeckého kraje na "Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2013 

(podmínky VZ, oslovené firmy, termín uzávěrky atd.) a o termínu jednání s organizátory 

(které proběhne 25. – 26. 4. 2013). 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/4/20/2013 

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 4. 

Informace o vyhlášení výběrového řízení na pořadatele Her VII. letní olympiády dětí 

a mládeže České republiky 2015. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval o vyhlášení výběrového řízení na pořadatele Her VII. letní 

olympiády dětí a mládeže České republiky 2015. Dále informoval o jednání předsedů 

politických klubů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, na kterém bylo dohodnuto, že má 

odbor školství připravit návrh usnesení zastupitelstva kraje, na schválení podání přihlášky. 

Tuto informaci potvrdil také Miroslav Vlasák. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/4/21/2013 

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 vyhlášení výběrového řízení na pořadatele Her VII. letní olympiády dětí 

a mládeže České republiky 2015 
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K bodu 5. 

Vyjádření výboru k žádosti o mimořádnou dotaci - hk.cycling na pořádání velké ceny KHK 

v silniční cyklistice – Grand Prix Královéhradeckého kraje 2013. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti 

o mimořádnou dotaci - hk.cycling na pořádání velké ceny KHK v silniční cyklistice – Grand 

Prix Královéhradeckého kraje 2013 elektronicky před jednáním výboru. 

 Členové výboru diskutovali nad částkou dotace. JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. navrhl 

podpoření tohoto projektu částkou 300.000 – 400.000,- Kč. Členové výboru souhlasili 

s částkou 400.000,- Kč. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení doplněném o návrh částky z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/4/22/2013 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. p r o j e d n a l  
      žádost hk.cycling na pořádání Grand Prix Královéhradeckého kraje 2013 

II. d o p o r u č u j e  
      Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit přidělení dotace hk.cycling na pořádání 

Grand Prix Královéhradeckého kraje 2013 ve výši 400.000,- Kč 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 4. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl vyčerpán, ukončil Miroslav Vlasák jednání 

v 9:35 hodin. 
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 16. 4. 2013 (od 09:00).  

 

 

 

 

 

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

 Miroslav Vlasák Ing. Miroslav Pavlíček 

 místopředseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 25. 3. 2013 

 

 

 

 

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

 podpis 


