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Zápis 
 

z 1. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 8. 1. 2009 od 15:00 hodin v zasedací místnosti P1.411 

v RegioCentru Nový pivovar 

 

 

Přítomni: MUDr. Jan Michálek, Ing. Aleš Gonák, Ing. Jaroslav Jirásko, Ing. Rostislav Jireš, 

Miloš Jon, Mgr. Libor Mojžíš, RSDr. Jaroslav Ošťádal, Rudolf Polák, Jan Prouza, 

František Škvařil, Ing. Pavel Šubr, MUDr. Jiří Veselý, František Vrabec 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Omluveni:  

Přizváni: PhDr. Jiří Nosek, PaedDr. Pavel Jankovský, Mgr. Svatava Odlová,  

 Mgr. Táňa Šormová, Ondřej Knotek, Ing. Radmila Outlá, 

 

Program:  

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů.  

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

3. Organizačně-technické záležitosti činnosti výboru (doplnění osobních údajů o členech 

výboru, termíny jednání výboru, zasílání a podoba zápisu z jednání atd.). 

4. Schválení změn v projektech poskytnutých darů a dotací jednoletých programů PRK 2008 

v oblasti sportu a tělovýchovy. 

5. Informace o jednoletých programech Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, 

sportu a tělovýchovy vyhlášených na rok 2009 vč. schválení rozhodnutí o projektech, které 

nebyly podány zcela v souladu s podmínkami vyhlášených programů. 

6. Návrh složení hodnotícího a monitorovacího orgánu pro jednoleté programy 

Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy vyhlášených na rok 

2009. 

7. Vyhlášení výběrového řízení na organizátory soutěží pro děti a mládež vyhlašovaných ve 

spolupráci s Královéhradeckým krajem v roce 2009. 

8. Informace o vyhlášení Programu podpory škol s výbornými výsledky talentovaných žáků. 

9. Informace o výběrovém řízení na střediska volného času s regionální funkcí s finančním 

zabezpečením z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 

10. Informace o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na Hry IV. letní olympiády dětí a 

mládeže České republiky. 

11. Diskuze, různé. 

 

 

 Jednání v 15:05 hodin zahájil a řídil předseda Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje MUDr. Jan Michálek. 

 

 V úvodu jednání výboru vystoupili PhDr. Jiří Nosek, PaedDr. Pavel Jankovský, 

Mgr. Svatava Odlová. 

 

K bodu 2. 

Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.  

 

 Předseda výboru přečetl program jednání, navrženého ověřovatele zápisu a vyzval členy výboru 

k jeho doplnění. Členové výboru nepodali návrh na doplnění programu jednání. Ověřovatelem 

zápisu byl určen Ing. Rostislav Jireš. Navržený program byl schválen beze změny. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/1/1/2009 

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. Rostislava 

Jireše jako ověřovatele zápisu 

 

K bodu 3. 

Organizačně-technické záležitosti činnosti výboru (doplnění osobních údajů o členech výboru, 

termíny jednání výboru, zasílání a podoba zápisu z jednání atd.). 

 

 Předseda výboru J. Michálek a tajemník výboru T. Záviský seznámil členy s organizačně-

technickými záležitostmi činnosti výboru - doplnění osobních údajů o členech výboru, 

odevzdání fotografií nečlenů zastupitelstva atd. a požádali členy výboru o schválení navrženého 

usnesení. 

 Členové výboru se dohodli na termínech jednání výboru na I. pololetí 2009: 

o 12. 2. 2009, 

o 12. 3. 2009, 

o 23. 4. 2009, 

o 14. 5. 2009, 

o 4. 6. 2009. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/1/2/2009 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. s  c  h  v  a  l  u  j  e      

      1. termíny jednání výboru na I. pololetí 2009 dle předloženého návrhu: 

o 12. 2. 2009, 

o 12. 3. 2009, 

o 23. 4. 2009, 

o 14. 5. 2009, 

o 4. 6. 2009. 

2. zasílání materiálů členům výboru e-mailem (pozvánka, zápis, unesení a další 

materiály) 

3. strukturu zápisu a předkládání příspěvku člena výboru do zápisu v písemné podobě 

 

K bodu 4. 

Schválení změn v projektech poskytnutých darů a dotací jednoletých programů PRK 2008 

v oblasti sportu a tělovýchovy. 

 

 T. Záviský informoval výbor o doručených žádostech o změnu v projektech schválených 

v rámci jednoletých programů PRK 2008 v oblasti sportu a tělovýchovy. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 13 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/1/3/2009 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. s  c  h  v  a  l  u  j  e      

      předložené žádosti města Hronov, Kostelec nad Orlicí a Meziměstí o změny termínu 

realizace projektu podpořeného v rámci jednoletých programů PRK 2008 v oblasti 

sportu a tělovýchovy dle přílohy 

 II. d  o  p  o  r  u  č  u  j  e    

      

předložené žádosti obce Lánov a Vinary o změnu termínu realizace projektu 

podpořeného v rámci jednoletých programů PRK 2008 v oblasti sportu a tělovýchovy 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení dle přílohy 

 

K bodu 5. 

Informace o jednoletých programech Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, sportu 

a tělovýchovy vyhlášených na rok 2009 vč. schválení rozhodnutí o projektech, které nebyly 

podány zcela v souladu s podmínkami vyhlášených programů.  

 

 T. Záviský a O. Knotek seznámili členy výboru s jednoletými programy Královéhradeckého 

kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy vyhlášenými na rok 2009 vč. návrhu 

schválení rozhodnutí o projektech, které nebyly podány zcela v souladu s podmínkami 

vyhlášených programů. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 12 

  Proti: 1 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/1/4/2009 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. s  c  h  v  a  l  u  j  e      

      navržený způsob nakládání s projekty, které nebyly podány zcela v souladu 

s podmínkami vyhlášených programů: 

- umožnit finalizovat nefinalizované projekty, 

- umožnit upravit projekty, které není možné načíst do aplikace MONIT, 

- projekty podané po termínu uzávěrky žádostí považovat za chybně podané. 

 

K bodu 6. 

Návrh složení hodnotícího a monitorovacího orgánu pro jednoleté programy 

Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy vyhlášených na rok 

2009.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 13 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/1/5/2009 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. d  o  p  o  r  u  č  u  j  e    

      orgánům kraje ke schválení složení hodnotícího a monitorovacího orgánu pro jednoleté 

programy Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy 

vyhlášených na rok 2009 

 

Hodnotící orgán: 

 MUDr. Jan Michálek,  

 Ing. Rostislav Jireš,  

 Miloš Jon,  

 Mgr. Libor Mojžíš,  

 František Škvařil,  

 MUDr. Jiří Veselý,  

 František Vrabec. 

Monitorovací orgán: 

  MUDr. Jan Michálek, 

  RSDr. Jaroslav Ošťádal,  

 Rudolf Polák,  

 Jan Prouza. 

 

K bodu 7. 

Vyhlášení výběrového řízení na organizátory soutěží pro děti a mládež vyhlašovaných 

ve spolupráci s Královéhradeckým krajem v roce 2009.  

 

 R. Outlá přednesla záměr vyhlášení výběrového řízení na „organizátory soutěží pro děti 

a mládež, vyhlašovaných ve spolupráci s Královéhradeckým krajem v roce 2009“. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 13 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/1/6/2009 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. d  o  p  o  r  u  č  u  j  e    

      Radě Královéhradeckého kraje vyhlásit výběrové řízení na „organizátory soutěží pro 

děti a mládež, vyhlašovaných ve spolupráci s Královéhradeckým krajem v roce 2009“ 

 II. n  o  m  i  n  u  j  e    

      

do výběrové komise na „organizátory soutěží pro děti a mládež, vyhlašovaných 

ve spolupráci s Královéhradeckým krajem v roce 2009“ tři členy výboru: 

 Ing. Jaroslav Jirásko, 

 Miloš Jon, 

 František Škvařil. 

 

K bodu 8. a 9. 

Informace o vyhlášení Programu podpory škol s výbornými výsledky talentovaných žáků.  

Informace o výběrovém řízení na střediska volného času s regionální funkcí s finančním 

zabezpečením z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

 

 R. Outlá seznámila členy výboru s vyhlášením „Programu podpory škol s výbornými výsledky 

talentovaných žáků“ a podala informaci k výběrovému řízení na střediska volného času 

s regionální funkcí s finančním zabezpečením z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 

 



 Strana 5 (celkem 5)  

K bodu 10. 

Informace o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na „Hry IV. letní olympiády dětí 

a mládeže České republiky“.  

 

 T. Záviský a M. Jon informovali o projektu Olympiád dětí a mládeže a o přípravě výpravy 

Královéhradeckého kraje na „Hry IV. letní olympiády dětí a mládeže České republiky“. 

 

K bodu 11. 

Diskuze, různé.  

 

 Členové výboru se dohodli na schválení místopředsedy výboru. Navržen byl Ing. Aleše Gonák. 

 

Návrh – hlasovat o navrženém usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VST/1/7/2009 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. s  c  h  v  a  l  u  j  e      

      Ing. Aleše Gonáka do funkce místopředsedy Výboru pro sport, tělovýchovu 

a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 1. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl vyčerpán, ukončil MUDr. Jan Michálek jednání 

v 16:15 hodin.  
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 12. 2. 2009 (od 15:00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 MUDr. Jan Michálek Ing. Rostislav Jireš 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 14. 1. 2009 

 

 

 

 

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

 podpis 


