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Zápis 
 

z 12. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 10. 12. 2013 od 10:30 hodin v salonku Restaurace Atlanta,  

Hradec Králové 

 

 

Přítomni: JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D., Radek Balcárek, Josef Dušek, Bc. Pavel Hečko, 

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

Omluveni: Mgr. Tomáš Hendrych, Miroslav Kříž, Ing. Miroslav Pavlíček, Karel Potoček, 

František Škvařil 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Jiří Pekař, Hana Kopecká, Bc. Ondřej Knotek 

  

Program: 

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

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

3. Vyjádření členů výboru k dosavadní činnosti výboru.  

4. Stanovisko výboru k žádosti Královští lvi Hradec Králové a.s. o přesun položek rozpočtu 

v projektu vedeného pod číslem 13SMR18-0015. 
5. Průběžná zpráva o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na Hry VI. zimní olympiády 

dětí a mládeže České republiky 2014. 

6. Schválení termínů jednání výboru na I. pololetí 2014 a rámcového plánu činnosti výboru 

na rok 2014 (vč. informace o předpokládaném termínu jednání hodnotící komise). 

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

servisních center sportu v roce 2014. 

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

na mezinárodním plaveckém kempu na Tenerife v roce 2014. 

9. 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. 

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

v Para-Ski 2014. 

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

12. Žádost o mimořádnou dotaci (2014) – Královéhradecká krajská asociace Sport pro všechny 

– podpora činnosti a provozu Královéhradecké krajské asociace Sport pro všechny v roce 

2014. 

13. Diskuze, různé. 
 

 Jednání v 10:45 hodin zahájil a řídil předseda výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

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

členy výboru a 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. Ověřovatelem zápisu byl určen Bc. Pavel Hečko. 

JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. navrhl doplnění programu jednání o bod „Vyjádření členů 

výboru k dosavadní činnosti výboru“. Bc. Ondřej Knotek navrhl doplnění programu o bod 

„Stanovisko výboru k žádosti Královští lvi Hradec Králové a.s. o přesun položek rozpočtu 

v projektu vedeného pod číslem 13SMR18-0015“.  

 



 Strana 2 (celkem 7)  

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

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/12/55/2013 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. s c h v a l u j e  
 program jednání doplněný dle návrhů z diskuze, účast přizvaných hostů a Bc. Pavla 

Hečka jako ověřovatele zápisu 

 

K bodu 3. 

Vyjádření členů výboru k dosavadní činnosti výboru. 

 

 Jednotliví členové výboru se postupně vyjádřili k dosavadní činnosti výboru. 

 

K bodu 4. 

Stanovisko výboru k žádosti Královští lvi Hradec Králové a.s. o přesun položek rozpočtu 

v projektu vedeného pod číslem 13SMR18-0015. 

 

 Bc. Ondřej Knotek informoval výbor o žádosti Královští lvi Hradec Králové a.s. o přesun 

položek rozpočtu v projektu vedeného pod číslem 13SMR18-0015. Bc. Ondřej Knotek dále 

seznámil členy výboru se systémem a kompetencemi při schvalování změn ve využití dotace 

poskytnuté Královéhradeckým krajem a se stanoviskem odboru regionálního rozvoje, grantů 

a dotací k žádosti Královští lvi Hradec Králové a.s. Bc. Ondřej Knotek dále charakterizoval 

obsah žádosti, která spočívá především v navýšení plateb hráčům a trenérům z 320.000,- Kč 

na 418.000,- Kč. 

 Členové výboru diskutovali o této žádosti a souhlasili se stanoviskem odboru regionálního 

rozvoje, grantů a dotací nenavyšovat platby hráčům a trenérům. 

 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení navrženém v diskuzi. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/12/56/2013 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. s o u h l a s í  
 se stanoviskem odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací nenavyšovat platby hráčům 

a trenérům u žádosti Královští lvi Hradec Králové a.s. o přesun položek rozpočtu 

v projektu vedeného pod číslem 13SMR18-0015 

 

K bodu 5. 

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 výběru 

dodavatele reprezentačního oblečení, přípravě informací pro přihlášky C, řešení dopravy 

atd.).  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/12/57/2013 

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 6. 

Schválení termínů jednání výboru na I. pololetí 2014 a rámcového plánu činnosti výboru 

na rok 2014 (vč. informace o předpokládaném termínu jednání hodnotící komise). 

 

  JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a vyzval členy, aby navrhli termíny 

jednání výboru na I. pololetí 2014. 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval o harmonogramu projednávání žádostí o dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje, o předpokládaném termínu jednání hodnotící komise pro dotační 

programy Královéhradeckého kraje pro oblast sportu a volnočasových aktivit v týdnu 

od 24. do 27. 2. 2014 a o potřebě uskutečnit březnové jednání výboru v týdnu od 3. do 5. 3. 

2014. 

 Členové výboru diskutovali o termínech jednání výboru na I. pololetí 2014. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/12/58/2013 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

I. s c h v a l u j e  
      termíny jednání výboru na I. pololetí 2014: 

 7. 1. 2014 (09:00), 

 18. 2. 2014 (09:00), 

 4. 3. 2014 (09:00), 

 15. 4. 2014 (09:00), 

 20. 5. 2014 (09:00), 

 17. 6. 2014 (09:00). 

 

K bodu 7. 

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

servisních center sportu v roce 2014. 

 

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

Královéhradecká krajská organizace ČUS e-mailem před jednáním výboru. 

 Hana Kopecká charakterizovala projekt servisních center sportu, činnost okresních 

organizací ČUS a jejich význam pro TJ, SK a další subjekty v kraji i z jiných sportovních 

asociací (Sokol, Orel atd.). Uvedla, že dle jejího názoru je toto systémová (nikoli 

mimořádná) dotace a projekt servisních center sportu je realizován v celé ČR. 

 Miroslav Vlasák uvedl, že dle jeho názoru je podpora tímto způsobem nesystémová. 
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 Ing. Miroslav Uchytil k této věci uvedl, že v tuto chvíli není znám státní rozpočet na rok 

2014 a podpora těchto servisních center ze státních prostředků. Navrhl odložit projednávání 

této žádosti po schválení státního rozpočtu a schválení podpory servisních center z rozpočtu 

ČR. K tomuto návrhu proběhlo dílčí hlasování: 

Výsledek hlasování: 

Pro: 2 

Proti: 5 

Zdržel se: 1 

Členové výboru tímto hlasováním nesouhlasili s odložením projednávání této žádosti 

po schválení státního rozpočtu a schválení podpory servisních center z rozpočtu ČR. 

 Mgr. Jiří Pekař upozornil na nedostatek finančních prostředků zejména v počátku roku 2014 

a požádal podporu alespoň pro první polovinu roku 2014. Dále zmínil analýzu činnosti 

servisních center, která byla v minulosti výboru zaslána. 

 Bc. Pavel Hečko charakterizoval strukturu ČUS, počty představitelů a pracovníků 

na jednotlivých okresních sdruženích ČUS v KHK, v krajském sdružení ČUS 

a v republikovém vedení ČUS. Dále přečetl části stanov ČUS týkající se činnosti a zdrojů 

financování, kde je uvedeno, že hlavním zdrojem financování je stát, výtěžky z majetku atd. 

 Martin Paur doporučil, aby servisní centra nabídla své služby TJ a SK a ty ať si tyto služby 

zaplatí. Zároveň uvedl, že jiné neziskové organizace si musejí tyto služby také zaplatit. 

 Členové výboru diskutovali o podpoře žádosti Královéhradecká krajská organizace ČUS. 

 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení dle návrhu z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 0 

  Proti: 8 

  Zdržel se: 0 

 

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 přidělení dotace žádosti 

Královéhradecké krajské organizace ČUS – provoz servisních center sportu v roce 2014 

ve výši 1.000.000,- Kč 

 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 

 

K bodu 8. 

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

na mezinárodním plaveckém kempu na Tenerife v roce 2014. 

 

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

Sportovního plaveckého klubu Delfín Jičín e-mailem před jednáním výboru. 

 Členové výboru diskutovali o podpoře žádosti Sportovního plaveckého klubu Delfín Jičín. 

 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení navrženém v diskuzi. 

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 1 

 



 Strana 5 (celkem 7)  

USNESENÍ VST/12/59/2013 

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 Sportovního 

plaveckého klubu Delfín Jičín – účast plavců na mezinárodním plaveckém kempu 

na Tenerife v roce 2014 ve výši 15.000,- Kč 

 

K bodu 9. 

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. 

 

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

Z&S Apache Team, o. s. e-mailem před jednáním výboru. 

 Členové výboru diskutovali o podpoře žádosti Z&S Apache Team, o. s. 

 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení dle návrhu z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 4 

  Proti: 3 

  Zdržel se: 1 

 

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 přidělení dotace žádosti Z&S Apache 

Team, o. s. – organizace Bike víkendu MTB 2014 v Peci pod Sněžkou 2013 a závod 

Českého poháru MTB cross-country ve výši 100.000,- Kč 

 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 

 

K bodu 10. 

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

v Para-Ski 2014. 

 

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

TJ Spartak Vrchlabí e-mailem před jednáním výboru. 

 Členové výboru diskutovali o podpoře žádosti TJ Spartak Vrchlabí. 

 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení navrženém v diskuzi. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/12/60/2013 

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 Spartak Vrchlabí 

– podpora Světového poháru v Para-Ski 2014 ve výši 50.000,- Kč 
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K bodu 11. 

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

 

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

front events s.r.o e-mailem před jednáním výboru. 

 Členové výboru diskutovali o podpoře žádosti front events s.r.o. 

 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení navrženém v diskuzi. 

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VST/12/61/2013 

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 front events s.r.o – 

pořádání O´neil Soldiers 2014 ve výši 100.000,- Kč 

 

K bodu 12. 

Žádost o mimořádnou dotaci (2014) – Královéhradecká krajská asociace Sport pro všechny – 

podpora činnosti a provozu Královéhradecké krajské asociace Sport pro všechny v roce 2014. 

 

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

Královéhradecké krajské asociace Sport pro všechny e-mailem před jednáním výboru. 

 Členové výboru diskutovali o podpoře žádosti Královéhradecké krajské asociace Sport 

pro všechny. 

 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení dle návrhu z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 0 

  Proti: 7 

  Zdržel se: 1 

 

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 Královéhradecké 

krajské asociaci Sport pro všechny – podpora činnosti a provozu Královéhradecké 

krajské asociace Sport pro všechny v roce 2014 ve výši 200.000,- Kč 

 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 
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K bodu 13. 

Diskuze, různé. 

 

 Mgr. Svatava Odlová poděkovala členům výboru za vynikající spolupráci a popřála všem 

hodně zdraví v roce 2014. 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 12. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

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

Ph.D. oficiální část jednání v 11:50 hodin. 
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 7. 1. 2014 (od 09:00).  

 

 

 

 

 

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

 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. Bc. Pavel Hečko 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 17. 12. 2013 

 

 

 

 

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

 podpis 

 


