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Zápis 
 

z 5. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 16. 4. 2013 od 9:00 hodin v zasedací místnosti N2.903 

v RegioCentru Nový pivovar 

 

 

Přítomni: Radek Balcárek, Josef Dušek, Tomáš Hendrych, Martin Mihulka, 

Ing. Miroslav Pavlíček, František Škvařil, Ing. Miroslav Uchytil, Miroslav Vlasák 

Omluveni: JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D., Bc. Pavel Hečko, Miroslav Kříž, Martin Paur, 

Karel Potoček  

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: Mgr. Táňa Šormová, JUDr. Radmila Šulcová 

  

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. Výběrového řízení na pořadatele Her VII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 

2015 – přihláška Královéhradeckého kraje. 

5. Vyjádření výboru k žádosti Města Jičína o příspěvek na přístavbu výtahu zajišťující 

bezbariérový přístup do střediska volného času K-klub Jičín. 

6. Vyjádření výboru k žádosti HBC Jičín o finanční podporu činnosti klubu. 

7. Žádost Open Art Nová Paka o přehodnocení rozhodnutí výboru o neudělení dotace a zvážení 

podpory projektu Letní dílny pro děti a mládež Roškopov. 

8. Diskuze, různé. 
 

 Jednání v 9:04 hodin zahájil a řídil místopředseda výboru pro sport, tělovýchovu 

a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Miroslav Vlasák, který přivítal radní 

kraje Mgr. Táňu Šormovou a vedoucí odboru školství JUDr. Radmilu Šulcovou. 

 

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 Uchytil. Navržený program 

byl schválen beze změny. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/5/23/2013 

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 a Ing. Miroslava Uchytila 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 informoval výbor o novinkách v přípravě výpravy Královéhradeckého 

kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2013. Zejména podal 

informaci o uzavření veřejné zakázky na dodávku sportovního reprezentačního oblečení 

pro výpravu Královéhradeckého kraje na "Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže České 

republiky 2013“ – uvedl přehled všech zaslaných nabídek, způsob bodování nabídek, 

promítl tabulku s podrobným hodnocením jednotlivých nabídek a seznámil členy výboru 

s vítěznou nabídkou (vč. ukázky vzorků). 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/5/24/2013 

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. 

Výběrového řízení na pořadatele Her VII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 

2015 – přihláška Královéhradeckého kraje. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský uvedl bod jednání a popsal jednotlivé dokumenty zaslané členům 

výboru k tomuto bodu jednání e-mailem (přehled sportů, navrhované sporty a přihláška 

KHK k pořadatelství ODM 2015). Dále podrobně charakterizoval jednotlivé části přihlášky 

Královéhradeckého kraje k pořadatelství Her VII. letní olympiády dětí a mládeže České 

republiky 2015 v Hradci Králové vč. přehledu sportů navrhovaných k zařazení na ODM 

2015 v Hradci Králové. Seznámil výbor s usnesením Rady Královéhradeckého kraje a uvedl 

také další postup v projednávání a schvalování této přihlášky. 

 Mgr. Tomáš Záviský dále seznámil výbor s obsahem e-mailu pana Martina Paura, který 

požádal výbor o zařazení kin-ballu do sportů navrhovaných k zařazení na ODM 2015 

v Hradci Králové. Členové výboru navrhli do přihlášky Královéhradeckého kraje tento sport 

nezařazovat a doporučili zařadit turnaj v kin-ballu do doprovodného programu jako 

ukázkový sport (mimo jednotlivé výpravy krajů). 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/5/25/2013 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 informace o probíhajících přípravách a návrh přihlášky k pořadatelství Her VII. letní 

olympiády dětí a mládeže České republiky 2015 

II. d o p o r u č u j e  
 zastupitelstvu Královéhradeckého kraje podat přihlášku k pořadatelství Her VII. letní 

olympiády dětí a mládeže České republiky 2015 dle předloženého návrhu 

 

K bodu 5. 

Vyjádření výboru k žádosti Města Jičína o příspěvek na přístavbu výtahu zajišťující 

bezbariérový přístup do střediska volného času K-klub Jičín. 

 

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

Jičína elektronicky před jednáním výboru. 

 Členové výboru konstatovali, že tato žádost nespadá do oblasti sportu a VČA a měla být 

zařazena do zdravotní, nebo sociální oblasti. Miroslav Vlasák z tohoto důvodu navrhl, 

aby se výbor k žádosti nevyjadřoval a vzal ji pouze na vědomí. Členové výboru s tímto 

návrhem souhlasili. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/5/26/2013 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

II. b e r e  n a  v ě d o m í  
 žádost Města Jičína o příspěvek na přístavbu výtahu zajišťující bezbariérový přístup 

do střediska volného času K-klub Jičín 

 

K bodu 6. 

Vyjádření výboru k žádosti HBC Jičín o finanční podporu činnosti klubu. 

 

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

Jičín elektronicky před jednáním výboru. Dále doplnil přehled částek, které HBC Jičín 

obdržel v jednotlivých dotačních programech Královéhradeckého kraje na rok 2013. 

 Členové výboru se shodli na vynikajících výsledcích a činnosti HBC Jičín a potřebě 

finančně klub podpořit. Po proběhlé diskuzi se členové výboru shodli na částce 200.000,- 

Kč. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/5/27/2013 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost HBC Jičín o finanční podporu činnosti klubu 

II. d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit přidělení dotace žádosti HBC Jičín 

o finanční podporu činnosti klubu v roce 2013 ve výši 200.000,- Kč 

 

K bodu 7. 

Žádost Open Art Nová Paka o přehodnocení rozhodnutí výboru o neudělení dotace a zvážení 

podpory projektu Letní dílny pro děti a mládež Roškopov. 

 

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

ART elektronicky před jednáním výboru. Uvedl, že důvodem pro nepodpoření této žádosti 

z dotačních programů KHK bylo podpoření tohoto projektu z darů Rady Královéhradeckého 

kraje. Dále seznámil členy výboru s informacemi uvedenými v projektu a žádosti předložené 

v rámci dotačního řízení. 

 František Škvařil informoval, že se jedná o velice přínosný projekt a navrhl podporu 20.000 

– 40.000,- Kč. 

 Mgr. Táňa Šormová uvedla, že obdobných projektů a aktivit je v kraji mnoho. Upozornila, 

že podpořením tohoto projektu mimořádnou dotací vznikne precedens, který může způsobit 

podání mnoha dalších obdobných žádostí. 

 Členové výboru se shodli na závěru, že podpoření žádosti z mimořádných dotací není v tuto 

chvíli možné, a že jedinou možnosti je zvážení eventuální podpory při projednávání návrhu 

na přerozdělení finančních prostředků z odmítnutých dotací, nebo z nerealizovaných 

projektů podpořených v rámci dotačních programů KHK na rok 2013.  Z tohoto důvodu 

se výbor rozhodl tuto žádost odročit na květnové jednání výboru. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/5/28/2013 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Open Art Nová Paka o přehodnocení rozhodnutí výboru o neudělení dotace 

a zvážení podpory projektu Letní dílny pro děti a mládež Roškopov 

II. o d r o č u j e  
 žádost Open Art Nová Paka o přehodnocení rozhodnutí výboru o neudělení dotace 

a zvážení podpory projektu Letní dílny pro děti a mládež Roškopov na jednání výboru, 

které proběhne v květnu 2013 
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K bodu 8. 

Diskuze, různé 

 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval výbor o záměru Královéhradeckého kraje oceňovat 

pracovníky působící v oblasti volnočasových aktivit a požádal členy výboru o zvážení 

tohoto záměru a navržení, v jakém rozsahu a jakým způsobem by kraj tuto záležitost 

zorganizoval. 

 Josef Dušek vznesl dotaz, s jakými náklady na tuto aktivitu kraj počítá. 

 Mgr. Tomáš Záviský uvedl, že například na vyhlášení nejlepších sportovců 

Královéhradeckého kraje dostává Královéhradecká krajská organizace ČSTV (který toto 

oceňování pořádá) částku cca 60.000,- Kč z darů Rady Královéhradeckého kraje. 

 Mgr. Táňa Šormová uvedla, že toto oceňování by pravděpodobně organizoval přímo 

Královéhradecky kraj s menšími finančními nároky. 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 5. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl vyčerpán, ukončil Miroslav Vlasák jednání 

v 9:58 hodin. 
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 14. 5. 2013 (od 09:00).  

 

 

 

 

 

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

 Miroslav Vlasák Ing. Miroslav Uchytil 

 místopředseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 23. 4. 2013 

 

 

 

 

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

 podpis 


