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Zápis 
 

z 10. (mimořádného) jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 18. 10. 2013 od 10:00 hodin v zasedací místnosti P1.411 

v RegioCentru Nový pivovar 

 

 

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

Martin Mihulka, Martin Paur, Ing. Miroslav Pavlíček, Miroslav Vlasák 

Omluveni: JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D., Radek Balcárek, Karel Potoček, František Škvařil, 

Ing. Miroslav Uchytil 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Jiří Pekař 

  

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. 
 

 Jednání v 10:10 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 další hosty. 

 

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. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/10/47/2013 

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 Martina Paura jako 

ověřovatele zápisu 

 

K bodu 3. 

Návrh Záměru rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji. 

 

 Miroslav Vlasák uvedl bod jednání a důvody svolání mimořádného jednání výboru. 

 Mgr. Táňa Šormová informovala o výsledku projednání návrhu Záměru rozvoje sportovních 

a volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji (dále jen záměr) v Radě 

Královéhradeckého kraje – členové rady nesouhlasili s nízkým procentem alokace 

navrženém u dotačního programu na podporu vrcholového sportu. Dále uvedla, že pokud 

bude záměr předložen na jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 21. 10. 2013 



 Strana 2 (celkem 2)  

v nezměněné podobě, nebude s největší pravděpodobností schválen. Navrhla záměr 

nepředkládat, upravit a předložit na dalším jednání Rady a Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje. 

 Mgr. Táňa Šormová navrhla úpravy záměru: 

1. Vytvoření samostatné položky v rozpočtu kraje s vlastními finančními prostředky 

pro program č. SPT08 - Podpora vrcholového a výkonnostního sportu. Na tento 

program bude vyčleněna částka 2,5 mil. Kč (eventuálně 3,5 mil. Kč).  

2. Úprava návrhu alokace finančních prostředků (%) - předložila tabulku s návrhem 

nového rozdělení alokace u ostatních dotačních programů (bez programu č. SPT08). 

3. Doplnění slova „postupné/á“ v částech týkající se zvýšení finančních prostředků 

na oblast sportu a VČA a v částech týkajících se úpravy dotačních programů. 

4. Seřazení dotačních programů dle jejich čísel. 

5. Úprava procentuálního rozdělení na oblast sportu a VČA – nový poměr: 40 % VČA 

a 60 % sport. 

 Po proběhlé diskuzi členové výboru s návrhy Mgr. Táně Šormové souhlasili. 

 Upravený návrh záměru bude přílohou zápisu z jednání výboru a bude zaslán tajemníkem 

výboru spolu se zápisem z jednání. 

 

 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení navrženém v diskuzi. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/10/48/2013 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. r u š í  
 usnesení VST/8/37/2013 ze dne 18. 10. 2013 

II. s c h v a l u j e  
 úpravy Záměru rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji 

navržené radní Královéhradeckého kraje Mgr. Táňou Šormovou 

III. s o u h l a s í  
 s předložením upraveného Záměru rozvoje sportovních a volnočasových aktivit 

v Královéhradeckém kraji Mgr. Táňou Šormovou na jednání Rady Královéhradeckého 

kraje (29. 10. 2014) a Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (4. 11. 2013) 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 10. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl vyčerpán, ukončil Miroslav Vlasák jednání 

v 11:02 hodin. 
 

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

 

 

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

 Miroslav Vlasák Martin Paur 

 místopředseda výboru ověřovatel zápisu 
 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 24. 10. 2013 

 

 

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

 podpis 


