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Zápis 
 

z 8. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 10. 9. 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, 

Tomáš Hendrych, Martin Paur, František Škvařil, Miroslav Vlasák 

Omluveni: Miroslav Kříž, Martin Mihulka, Ing. Miroslav Pavlíček, Karel Potoček, 

Ing. Miroslav Uchytil 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Svatava Odlová, 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 Záměru rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji. 

4. Návrh dotačních programů Královéhradeckého kraje na oblast volnočasových aktivit, 

tělovýchovy a sportu na rok 2014. 

5. Stanovisko výboru k rozpočtu kraje na rok 2014. 

6. Závěrečná zpráva o výpravě Královéhradeckého kraje na Hrách VI. letní olympiády dětí a 

mládeže České republiky 2013. 

7. Projednání návrhu mimořádných odměn pro občany za práci ve výboru zastupitelstva za rok 

2013. 

8. Diskuze, různé. 
 

 Jednání v 9:10 hodin zahájil a řídil předseda výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

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

kraje Mgr. Táňu Šormovou a další hosty. 

 

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. Členové výboru nepodali návrh na doplnění programu 

jednání. Ověřovatelem zápisu byl určen František Škvařil. Navržený program byl schválen 

beze změny. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/8/36/2013 

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 Františka Škvařila jako ověřovatele zápisu 

 



 Strana 2 (celkem 7)  

K bodu 3. 

Návrh Záměru rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji. 

 

 Martin Paur představil další verzi návrhu Záměru rozvoje sportovních a volnočasových 

aktivit v Královéhradeckém kraji (dále jen Záměr). Informoval o nově zapracovaných 

změnách. Dále uvedl, že mu nejsou jasné varianty dotačních programů na rok 2014 

navržené odborem regionálního rozvoje, grantů a dotací. Dle jeho názoru respektuje 

připravovaný Záměr pouze varianta B a ostatní varianty nereflektují změny navrhované 

výborem v Záměru. 

 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. informoval, že předložená verze Záměru je zpracována jako 

výsledek pracovního jednání výboru, které k Záměru proběhlo 26. 8. 2013 a zúčastnili se jej 

členové výboru, zástupci odboru školství KÚ KHK a odboru regionálního rozvoje, grantů a 

dotací KÚ KHK. 

 Bc. Ondřej Knotek vysvětlil důvody navrhovaných variant a upozornil na některé části 

navrhovaného Záměru a na jejich dopad na dotační programy kraje. Zejména upozornil na 

chybějící dostatečné finanční krytí navrhovaných změn, procentuální alokaci jednotlivých 

programů a široký záběr nově navrhovaného programu č. 14SPT01 - Pohybová gramotnost. 

 Na návrh předsedy výboru bylo provedeno dílčí hlasování, zda v Záměru navrhnout 

zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení nový dotační program zaměřený 

na pohybovou gramotnost. 

Výsledek hlasování: 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

Členové výboru tímto hlasováním doporučili vznik nového programu na pohybovou 

gramotnost. 

 Mgr. Táňa Šormová upozornila na navrhované 1,5 % celkové částky vyčleněné na oblast 

sportu a volnočasových aktivit v rozpočtu Královéhradeckého kraje uvedené v návrhu 

Záměru a navrhla výši částky z rozpočtu kraje takto neupřesňovat a přesné procento 

ze Záměru vypustit. 

Bylo provedeno dílčí hlasování k tomuto návrhu. 

Výsledek hlasování: 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

Členové výboru tímto hlasováním souhlasili s vypuštěním přesného procenta celkové částky 

vyčleněné na oblast sportu a volnočasových aktivit v rozpočtu Královéhradeckého kraje 

v návrhu Záměru. 

 Členové výboru dále diskutovali o nastavení alokací finančních prostředků na jednotlivé 

dotační programy v oblasti sportu. 

 Při této diskuzi upozornil Bc. Ondřej Knotek na nízkou částku, která by byla (při schválení 

procent navrhovaných v Záměru) alokována na program č. 14SPT08 - Podpora vrcholového 

a výkonnostního sportu. Dle jeho názoru je potřeba na tento program částka cca 2-2,5 mil. 

Kč. V této souvislosti uvedl orientační částky, které by vycházely na jednotlivé dotační 

programy dle % navrhovaných v Záměru. 

 Mgr. Táňa Šormová upozornila, že v případě, že na program č. 14SPT08 - Podpora 

vrcholového a výkonnostního sportu nebude alokována dostatečná částka, je možné, že tyto 

subjekty znovu podají žádosti v mimořádných dotacích a budou rozhodnutím zastupitelstva 

podpořeny mimo dotační systém. Dle jejího názoru bude optimálnější tyto subjekty podpořit 

prostřednictvím řádných dotačních programů. Dále uvedla, že částka 2,5 mil. Kč, která byla 

ve 2 posledních letech uvolňována na program Podpora vrcholového a výkonnostního sportu 

z výsledku hospodaření za předchozí rok, není jistá a její snahou je, aby byla tato částka 

zapracována již v návrhu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2014. 
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 Bylo provedeno dílčí hlasování k alokaci částky 2,5 mil. Kč na program č. 14SPT08 - 

Podpora vrcholového a výkonnostního sportu. 

Výsledek hlasování: 

Pro: 2 

Proti: 6 

Zdržel se: 0 

Členové výboru tímto hlasováním nesouhlasili s alokací částky 2,5 mil. Kč na program 

č. 14SPT08 - Podpora vrcholového a výkonnostního sportu. 

 Výbor dále diskutoval o systému rozdělení celkové částky uvolněné na dotace z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje navrženém v Záměru. Členové výboru se shodli na systému 

rozdělení finančních prostředků na dotace v oblasti sportu a VČA: 

 

 

 

 Členové výboru dále diskutovali o alokaci finančních prostředků na jednotlivé dotační 

programy v oblasti sportu. Po proběhlé diskuzi se členové výboru shodli na zachování 

procentuálních alokací navržených v předloženém Záměru: 

o Pohybová gramotnost - váha programu – 15 %. 

o Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním postižením - 

váha programu 20 %. 

o Pořádání masových tělovýchovných a sportovních soutěží typu "sport pro všechny" - 

váha programu 15 %. 

o Pořádání významných sportovních akcí mládeže - váha programu 15 %. 

o Činnost sportovních středisek, sportovních center mládeže a středních škol 

s rozšířenou sportovní činností - váha programu 10 %. 

o Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, 

o evropských a celosvětových soutěží - váha programu 5 %. 

o Vzdělávání trenérů rozhodčích a cvičitelů - váha programu 5 %. 

o Podpora vrcholového a výkonnostního sportu - váha programu 15 %. 

 Mgr. Táňa Šormová uvedla, že v současné době probíhají práce na Strategie rozvoje 

Královéhradeckého kraje 2014 - 2020. Zpracovatelem je Centrum EP a je potřeba, aby 

odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací KÚ KHK a odbor školství KÚ KHK zajistili 

zapracování navrhovaného Záměru do Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 

2020. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

100 % 

CELKOVÁ ČÁSTKA 

UVOLNĚNÁ NA DOTACE 

V OBLASTI SPORTU A VČA 

20 % 

MIMOŘÁDNÉ DOTACE 

80 % 

DOTAČNÍ PROGRAMY 

35 % 

programy - oblast VČA 

65 % 

programy - oblast sportu 
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USNESENÍ VST/8/37/2013 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 návrh Záměru rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji 

II. d o p o r u č u j e  
 zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit návrh Záměru rozvoje sportovních 

a volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji upravený dle dílčích hlasování 

výboru 

III. u k l á d á  
 předsedovi výboru JUDr. Ing. Rudolfovi Coganovi Ph.D. předložit návrh Záměru 

rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji Zastupitelstvu 

Královéhradeckého kraje 21. 10. 2013 ke schválení 

 

K bodu 4. 

Návrh dotačních programů Královéhradeckého kraje na oblast volnočasových aktivit, 

tělovýchovy a sportu na rok 2014. 

 

 Bc. Ondřej Knotek okomentoval aktualizaci Zásad pro čerpání finanční podpory z dotačního 

fondu Královéhradeckého kraje. Zejména upozornil na hlavní změny – vysvětlil pojem 

„osoba zprostředkovatele“, informoval o doplnění o mimořádné události, doplnění možnosti 

rozhodnout o podpoře projektu dle termínu a času podání žádosti a zpřesnění vyúčtování 

poskytnuté finanční podpory. Dále uvedl jednotlivé termíny projednání návrhu programů 

v orgánech kraje, které je nutné dodržet, aby mohly být programy na oblast sportu a VČA 

vyhlášeny v listopadu 2013. Dále představil podmínky nového programu č. 14SPT01 - 

Pohybová gramotnost a změny v dalších programech na oblast sportu – číslování programů, 

povinné předkládání propozic (nebo návrhu propozic), možnost podat jednu žádost do 

každého programu, procentuální podíl OON - mohou tvořit max. 30 % dotace, rozšíření 

programu č. 14SPT06 - Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob 

se zdravotním postižením o možnost žádat na provozní náklady a změny maximální výše 

dotace u programu č. 14SPT03 - Pořádání masových tělovýchovných a sportovních soutěží 

typu "sport pro všechny" a změna minimální dotace u programu č. 14SPT08 - Podpora 

vrcholového a výkonnostního sportu. 

 Mgr. Dana Komorová představila změnu u programu č. 14SMR04 - Podpora celoroční 

činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží s regionální působností – v tomto 

programu nebude umožněno podat žádost krajským článkům. Dále navrhla výboru zvážit 

vyhlášení investičního programu Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení 

využívaných pro volný čas dětí a mládeže. 

 Vyhlásit investiční program navrhla také Mgr. Táňa Šormová, která upozornila na nutnost 

vytvářet vhodné prostorové podmínky pro aktivity v oblasti VČA. 

 Členové výboru diskutovali o návrhu vyhlásit investiční program Rekonstrukce 

a modernizace objektů a zařízení využívaných pro volný čas dětí a mládeže. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/8/38/2013 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. p r o j e d n a l  
 předložené varianty dotačních programů v oblasti volnočasových aktivit, sportu 

a tělovýchovy pro rok 2014 vč. návrhu vyhlásit investiční program č. 14SMR06 -  

Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívaných pro volný čas dětí 

a mládeže 

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

1. aktualizaci Zásad pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje s platností od 1. 11. 2013 

2. dotační programy v oblasti volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu na rok 2014 

dle varianty B vč. investičního programu č. 14SMR06 -  Rekonstrukce 

a modernizace objektů a zařízení využívaných pro volný čas dětí a mládeže 

s termínem výzvy od 13. listopadu do 19. prosince 2013 

 

K bodu 5. 

Stanovisko výboru k rozpočtu kraje na rok 2014. 

 

 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a navrhl, aby se výbor vyjádřil k částce, 

která je plánovaná v rozpočtu Královéhradeckého kraje v roce 2014 na dotace v oblasti 

sportu a VČA. 

 Členové výboru diskutovali nad výší minimální částky, která by na tuto oblast byla pro rok 

2014 potřeba. Po proběhlé diskuzi se výbor shodl na částce 15 mil. Kč 

 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení navrženém v diskuzi. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/8/39/2013 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 15 mil. Kč na dotace v oblasti sportu 

a VČA pro rok 2014 

 

K bodu 6. 

Závěrečná zpráva o výpravě Královéhradeckého kraje na Hrách VI. letní olympiády dětí 

a mládeže České republiky 2013. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval o zaslání závěrečné zprávy elektronicky před jednáním 

výboru a upozornil na některé její části - uvedl výsledky výpravy kraje, jednotlivé položky 

které byly z finančních prostředků Královéhradeckého kraje hrazeny a vysvětlil důvodu 

předložení návrhu poskytnutí darů krajským sportovním svazům s právní subjektivitou, 

Královéhradecké krajské organizaci ČUS a dalším subjektům.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/8/40/2013 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. p r o j e d n a l  
 Závěrečnou zprávu o výpravě Královéhradeckého kraje na Hrách VI. letní olympiády 

dětí a mládeže České republiky 2013 

II. d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí navrhovaných darů 

 

K bodu 7. 

Projednání návrhu mimořádných odměn pro občany za práci ve výboru zastupitelstva za rok 

2013. 

 

 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. představil návrh způsobu rozdělení mimořádných odměn 

pro občany za práci ve výboru zastupitelstva za rok 2013 a zároveň navrhl, aby v příštím 

období byla za každou neomluvenou neúčast stržena částka, která vychází za jednu účast 

na jednání výboru. Členové výboru s tímto návrhem souhlasili. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/8/41/2013 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. p r o j e d n a l  
 návrh mimořádných odměn pro občany za práci ve výboru zastupitelstva za rok 2013 

II. s o u h l a s í  
 1. s předloženým způsobem a návrhem mimořádných odměn pro občany za práci 

ve výboru zastupitelstva za rok 2013 

2. s návrhem aby v příštím období byla za každou neomluvenou neúčast stržena 

částka, která vychází za jednu účast na jednání výboru 

 

K bodu 8. 

Diskuze, různé. 

 

 Mgr. Jiří Pekař: 

o  Upozornil na pojem “sportovní specializace“, který je použit v Záměru. Tento pojem 

se spíše používá u vyjádření disciplíny v daném sportu. 

o Uvedl, že 18. 6. 2013 byl na jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje požádán, aby zjistil, zda paní Hana 

Kopecká, předsedkyně OSS ČSTV Náchod, užívá byt ve sportovní hale v majetku 

SK Náchod a za jakých podmínek. Mgr. Pekař informoval o problémech, které tento 

požadavek způsobil a dále informoval o zaslání odpovědi pana René Hubka za SK 

Rubena Náchod k této věci členům výboru e-mailem před jednáním výboru.  

o Informoval o valné hromadě Královéhradecké krajské organizace ČUS, která 

proběhla 9. 9. 2013 a byla na ní zvolena nová předsedkyně Hana Kopecká a další 

statutární zástupci – místopředsedové, kterými byli zvoleni Mgr. Jiří Pekař a Ing. Jiří 

Pavlíček. 
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 K požadavku užívání bytu ve sportovní hale v majetku SK Náchod paní Kopeckou vystoupil 

pan Josef Dušek a potvrdil, že tento požadavek vznesl. Dále uvedl, že panu Pekaři zašle e-

mailem s potvrzením vznesení tohoto požadavku z pozice člena Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje. 

 Mgr. Svatava Odlová pozvala členy výboru na slavností setkání vítězů soutěží s představiteli 

Královéhradeckého kraje 2013. 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 8. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

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

Ph.D. jednání v 11:15 hodin. 
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 8. 10. 2013 (od 09:00).  

 

 

 

 

 

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

 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. František Škvařil 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 13. 9. 2013 

 

 

 

 

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

 podpis 


