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Zápis 
 

z 11. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 12. 11. 2013 od 9:00 hodin v zasedací místnosti P1.411 

v RegioCentru Nový pivovar 

 

 

Přítomni: Radek Balcárek, Mgr. Tomáš Hendrych, Miroslav Kříž, Ing. Miroslav Pavlíček, 

František Škvařil, Ing. Miroslav Uchytil, Miroslav Vlasák 

Omluveni: JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D., Josef Dušek, Bc. Pavel Hečko, Martin Mihulka, 

Martin Paur, Karel Potoček 

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

dětí a mládeže České republiky 2014. 

4. Informace o schválení Záměru rozvoje sportovních a volnočasových aktivit 

v Královéhradeckém kraji a dotačních programů Královéhradeckého kraje na oblast 

volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu na rok 2014. 

5. Žádost o mimořádnou dotaci (2013) – Borský klub lyžařům Machov – oprava skokanských 

můstků. 

6. Žádost o mimořádnou dotaci (2013) – Sportovní městečko, o. s. – pořádání Amatérského 

mistrovství České republiky ve futsalu 2013. 

7. Žádost o mimořádnou dotaci (2013) – TJ Slavia Hradec Králové – podpora volejbalového 

družstva starších žáků. 

8. Žádost o mimořádnou dotaci (2013) – TJ Spartak Vrchlabí – příprava biatlonistů 

na Olympiády dětí a mládeže. 

9. Žádost o mimořádnou dotaci (2014) – Královéhradecká krajská organizace ČUS – provoz 

servisních center sportu v roce 2014. 

10. Žádost o mimořádnou dotaci (2014) – Sportovní plavecký klub Delfín Jičín – účast plavců 

na mezinárodním plaveckém kempu na Tenerife v roce 2014. 

11. Žádost o mimořádnou dotaci (2014) – Z&S Apache Team, o. s. – organizace Bike víkendu 

MTB 2014 v Peci pod Sněžkou 2013 a závod Českého poháru MTB cross-country. 

12. Žádost o mimořádnou dotaci (2014) – TJ Spartak Vrchlabí – podpora Světového poháru 

v Para-Ski 2014. 

13. Žádost o mimořádnou dotaci (2014) – front events s.r.o – pořádání O´neil Soldiers 2014. 

14. Diskuze, různé. 
 

 Jednání v 9:05 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 Ing. Miroslav Uchytil. Navržený program 

byl schválen beze změny. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/11/49/2013 

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 

Uchytila jako ověřovatele zápisu 

 

K bodu 3. 

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

dětí a mládeže České republiky 2014. 

 

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

na Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2014 (informoval 

o probíhajícím výběru dodavatele reprezentačního oblečení, zpracování a odeslání přihlášky 

B s počtem členů výpravy KHK, o jednání s krajskými sportovními svazy atd.).  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/11/50/2013 

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. zimní 

olympiády dětí a mládeže České republiky 2014 

 

K bodu 4. 

Informace o schválení Záměru rozvoje sportovních a volnočasových aktivit 

v Královéhradeckém kraji a dotačních programů Královéhradeckého kraje na oblast 

volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu na rok 2014. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval výbor o schválení Záměru rozvoje sportovních 

a volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji (dále jen Záměr) a dotačních programech 

KHK na oblast volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu na rok 2014. Dále uvedl přehled 

výše finančních prostředků v jednotlivých oblastech v rozpočtu Královéhradeckého kraje 

dle schváleného Záměru. Zároveň informoval o oslovení okresních organizací ČUS 

(oddělením krajských dotací) s žádostí o zorganizování seminářů k dotačním programům 

Královéhradeckého kraje na oblast tělovýchovy a sportu na rok 2014. Tento seminář 

zorganizovalo pouze Okresní sdružení sportovních svazů a T.J. ČSTV Náchod, který 

proběhne 19. 12. 2014. Seminář organizovaný oddělením krajských dotací proběhne 2. 12. 

2014, od 15:00 do 17:00 hodin v sále Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (vč. oblasti 

VČA). 

 Miroslav Vlasák informoval o pravděpodobném zvýšení částky vyčleněné na oblast sportu 

a volnočasové aktivity o 2.000.000,- Kč. 

 Informaci potvrdila a doplnila Mgr. Táňa Šormová – o 500.000,- Kč bude posílen program 

SPT08 - Podpora vrcholového a výkonnostního sportu a 1.500.000,- Kč bude rozděleno 

dle schváleného Záměru. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/11/51/2013 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  
 informace o schválení Záměru rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v 

Královéhradeckém kraji a dotačních programů Královéhradeckého kraje na oblast 

volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu na rok 2014 

 

K bodu 5 - 8. 

Žádost o mimořádnou dotaci (2013) – Borský klub lyžařům Machov – oprava skokanských 

můstků. 

Žádost o mimořádnou dotaci (2013) – Sportovní městečko, o. s. – pořádání Amatérského 

mistrovství České republiky ve futsalu 2013. 

Žádost o mimořádnou dotaci (2013) – TJ Slavia Hradec Králové – podpora volejbalového 

družstva starších žáků. 

Žádost o mimořádnou dotaci (2013) – TJ Spartak Vrchlabí – příprava biatlonistů na 

Olympiády dětí a mládeže. 

 

 Miroslav Vlasák uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádostem na rok 2013 

elektronicky před jednáním výboru. 

 Mgr. Tomáš Záviský shrnul základní informace k jednotlivým žádostem a informoval výbor 

o zbývající částce na mimořádné dotace v rozpočtu KHK na rok 2013. 

 Po proběhlé diskuzi se členové výboru shodli na doporučení podpoření žádostí v plné výši. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/11/52/2013 

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: 

 Borský klub lyžařů Machov (IČ: 62728644) – oprava skokanských můstků – 

190.000,- Kč 

 Sportovní městečko, o. s. (IČ: 01554913) – pořádání Amatérského mistrovství 

České republiky ve futsalu 2013 – 19.000,- Kč 

 TJ Slavia Hradec Králové (IČ: 00484326) – podpora volejbalového družstva 

starších žáků – 70.000,- Kč 

 TJ Spartak Vrchlabí (IČ: 00527637) – příprava biatlonistů na Olympiády dětí 

a mládeže – nákup tréninkových prostředků – 59.000,- Kč 
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K bodu 9 - 13. 

Žádost o mimořádnou dotaci (2014) – Královéhradecká krajská organizace ČUS – provoz 

servisních center sportu v roce 2014. 

Žádost o mimořádnou dotaci (2014) – Sportovní plavecký klub Delfín Jičín – účast plavců na 

mezinárodním plaveckém kempu na Tenerife v roce 2014. 

Žádost o mimořádnou dotaci (2014) – Z&S Apache Team, o. s. – organizace Bike víkendu 

MTB 2014 v Peci pod Sněžkou 2013 a závod Českého poháru MTB cross-country. 

Žádost o mimořádnou dotaci (2014) – TJ Spartak Vrchlabí – podpora Světového poháru v 

Para-Ski 2014. 

Žádost o mimořádnou dotaci (2014) – front events s.r.o – pořádání O´neil Soldiers 2014. 

 

 Miroslav Vlasák uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádostem na rok 2014 

elektronicky před jednáním výboru. 

 Hana Kopecká požádala o zvážení podpory žádosti Královéhradecké krajské organizace 

ČUS na provoz servisních center sportu. Déle uvedla, že projekt servisních center sportu byl 

prezentován na jednání Asociace krajů České republiky a hejtmani přislíbili podporu. 

Informovala také o tom, že tento projekt má podporu MŠMT ČR, které by mělo tento 

projekt v roce 2014 podpořit částkou 58.000.000,- Kč (tato podpora zatím není schválena). 

Dále uvedla, že bude vytvořena komise tvořená se zástupců ČOV, krajů ČR a ČUS k tomuto 

projektu. 

 Miroslav Vlasák v této souvislosti upozornil na usnesení výboru pro sport, tělovýchovu 

a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. VST/7/35/2013 z 18. 6. 

2013, ve kterém výbor doporučil orgánům kraje, aby v příštích letech nebyla schválena 

žádná další mimořádná podpora na provoz okresních sdružení a organizací ČUS. 

 Mgr. Táňa Šormová informovala, že o přislíbení podpory projektu servisních center sportu 

ze strany krajů ČR hovořila s hejtmanem Královéhradeckého kraje a ten tuto informaci 

nepotvrdil (hejtmani byli na jednání Asociace krajů ČR informováni o projektu, ale podpora 

přislíbena nebyla). Mgr. Táňa Šormová sdělila, že stejné to bylo také v Komisi Rady 

Asociace krajů ČR pro školství, kde byli zástupci krajů o projektu pouze informováni. Ani 

na tomto jednání nebyla podpora tomuto projektu přislíbena. 

 Členové výboru diskutovali o podpoře předložených žádostí. Po proběhlé diskuzi se členové 

výboru shodli na odložení projednávání žádostí na prosincové jednání výboru, které 

proběhne po schválení rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2014 v zastupitelstvu kraje 

a na nutnosti stanovení data pro podávání těchto žádostí. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/11/53/2013 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  
 Žádost Královéhradecké krajské organizace ČUS na provoz servisních center sportu v 

roce 2014 

Žádost Sportovního plaveckého klubu Delfín Jičín na účast plavců na mezinárodním 

plaveckém kempu na Tenerife v roce 2014 

Žádost Z&S Apache Team, o. s. na organizace Bike víkendu MTB 2014 v Peci pod 

Sněžkou 2013 a závod Českého poháru MTB cross-country 

Žádost TJ Spartak Vrchlabí na podpora Světového poháru v Para-Ski 2014 

Žádost front events s.r.o na pořádání O´neil Soldiers 2014 
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K bodu 14. 

Diskuze, různé. 

 

 Mgr. Jiří Pekař informoval o jednání Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje, 

které proběhlo 11. 11. 2013 a návrhu, aby se na jednání výboru pro sport, tělovýchovu 

a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v roce 2014 postupně 

prezentovaly jednotlivé krajské sportovní asociace. 

 Členové výboru s návrhem souhlasili a doporučili tento návrh zapracovat do plánu práce 

výboru na rok 2014. 

 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení navrženém v diskuzi. 

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/11/54/2013 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. s o u h l a s í  
 s postupným prezentováním sportovních asociací sdružených ve Všesportovním kolegiu 

Královéhradeckého kraje na jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v roce 2014 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 11. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl vyčerpán, ukončil Miroslav Vlasák jednání 

v 9:50 hodin. 
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 10. 12. 2013 (od 09:00).  

 

 

 

 

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

 Miroslav Vlasák Ing. Miroslav Uchytil 

 místopředseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 20. 11. 2013 

 

 

 

 

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

 podpis 

 


