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Zápis 
 

z 9. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 8. 10. 2013 od 9:00 hodin v zasedací místnosti P1.411 

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: Mgr. Tomáš Hendrych, František Škvařil 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Jiří Pekař, Hana Kopecká 

  

Program: 

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

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

3. Informace o Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2014. 

4. Informace o čerpání finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole 9 – volnočasové 

aktivity na mimořádné dotace. 

5. Žádost TJ Velké Poříčí (fotbalový oddíl) o poskytnutí příspěvku mládeži. 

6. Diskuze, různé. 
 

 Jednání v 9:05 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 Radek Balcárek. Navržený program byl schválen 

beze změny. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/9/42/2013 

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 Radla Balcárka 

jako ověřovatele zápisu 
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K bodu 3. 

Informace o Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2014. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval výbor o Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže České 

republiky 2014 (uvedl termín a charakterizoval místa konání, zařazené spoty a jejich místa 

konání, počty reprezentantů a trenérů a další podmínky ODM 2014). Dále informoval 

o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje (komunikace s krajskými sportovními svazy, 

příprava prvního jednání se svazy atd.) a požadavku Kraje Vysočina na uzavření smlouvy 

o zajištění účasti na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2014 mezi 

Krajem Vysočina a jednotlivými kraji a informoval o zaslání této smlouvy členům výboru 

elektronicky před jednáním výboru. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/9/43/2013 

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 Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2014 

a požadavek Kraje Vysočina na uzavření smlouvy o zajištění účasti na Hrách VI. zimní 

olympiády dětí a mládeže České republiky 2014 v Kraji Vysočina 

II. d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit uzavření smlouvy o zajištění účasti 

na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2014 v Kraji Vysočina 

 

K bodu 4. 

Informace o čerpání finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole 9 – volnočasové 

aktivity na mimořádné dotace. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval výbor o čerpání finančních prostředků rozpočtovaných 

v kapitole 9 – volnočasové aktivity na mimořádné dotace. Zároveň upozornil na poslední 

verzi zaslaného přehledu čerpání, která byla členům výboru zaslána e-mailem 7. 10. 2013. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/9/44/2013 

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 čerpání finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole 9 – volnočasové 

aktivity na mimořádné dotace 
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 Mgr. Táňa Šormová požádala výbor o souhlas s předložením Záměru rozvoje sportovních 

a volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji na jednání Rady Královéhradeckého 

kraje (14. 10. 20141) a Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (21. 10. 2013) 

Charakterizovala důvody pro tento postup a dále informovala o souhlasu vedení kraje 

se záměrem snížení částek pro vrcholový sport v roce 2014. 

 Členové výboru diskutovali nad navrženým postupem. 

 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení navrženém v diskuzi. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 1 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/9/45/2013 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. s o u h l a s í  
 s návrhem předložení Záměru rozvoje sportovních a volnočasových aktivit 

v Královéhradeckém kraji na jednání Rady Královéhradeckého kraje (14. 10. 20141) 

a Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (21. 10. 2013) Mgr. Táňou Šormovou 

 

K bodu 5. 

Žádost TJ Velké Poříčí (fotbalový oddíl) o poskytnutí příspěvku mládeži. 

 

 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti 

TJ Velké Poříčí elektronicky před jednáním výboru. 

 Bc. Pavel Hečko navrhl žádost podpořit částkou 20.000,- Kč.  

 Výbor podmínil poskytnutí dotace doplněním rozpočtu k předložené žádosti TJ Velké 

Poříčí. 

 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení navrženém v diskuzi. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 1 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/9/46/2013 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. d o p o r u č u j e  
 orgánům Královéhradeckého kraje schválit přidělení dotace žádosti TJ Velké Poříčí 

(fotbalový oddíl) o poskytnutí příspěvku mládeži na rok 2013 ve výši 20.000,- Kč 
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K bodu 6. 

Diskuze, různé. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský: 

o pozval členy výboru na slavnostní setkání představitelů Královéhradeckého kraje 

s úspěšnými reprezentanty, trenéry a zástupci krajských sportovních svazů k „Hrám 

VI. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2013“ a informoval o rozeslání 

pozvánky na toto setkání e-mailem před jednáním výboru. Dále požádal členy 

výboru o zaslání informace o účasti na setkání e-mailem do 16. 10. 2013, 

o informoval o posunutí projednání „Závěrečné zprávy k zabezpečení výpravy 

Královéhradeckého kraje na "Hrách VI. letní Olympiády dětí a mládeže České 

republiky 2013“ z říjnového na prosincové jednání Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje (na základě rozhodnutí Rady Královéhradeckého kraje), 

o požádal členy výboru o doplnění tiskopisu pro vyplacení odměn za práci ve výborech 

a komisích za rok 2013. 

 Členové výboru se shodli na svolávání jednání výboru na základě zvážení navrženého 

programu jednání předsedou výboru JUDr. Ing. Rudolfem Coganem Ph.D. Dle jeho 

rozhodnutí rozešle tajemník výboru pozvánku, nebo informaci o neuskutečnění jednání 

výboru. 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 9. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

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

Ph.D. jednání v 10:05 hodin. 
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 12. 11. 2013 (od 09:00).  

 

 

 

 

 

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

 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. Radek Balcárek 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 14. 10. 2013 

 

 

 

 

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

 podpis 


