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Zápis 
 

z 2. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 12. 2. 2009 od 15:00 hodin v zasedací místnosti N2.903 

v RegioCentru Nový pivovar 

 

 

Přítomni: MUDr. Jan Michálek, Ing. Aleš Gonák, Ing. Rostislav Jireš, Mgr. Libor Mojžíš, 

RSDr. Jaroslav Ošťádal, Rudolf Polák, Jan Prouza, František Škvařil, Ing. Pavel Šubr, 

MUDr. Jiří Veselý, František Vrabec 

Omluveni: Ing. Jaroslav Jirásko, Miloš Jon 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: PaedDr. Pavel Jankovský, Mgr. Svatava Odlová, Ondřej Knotek, Ing. Radmila Outlá 

 

Program:  

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

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

3. Zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT na rok 

2008/2009. 

4. Přehled finanční podpory soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT z finančních prostředků 

Královéhradeckého kraje. 

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

oblasti volného času. 

6. Schválení termínů jednání hodnotícího orgánu pro jednoleté programy Královéhradeckého 

kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy vyhlášených na rok 2009. 

7. Dofinancování tradičních významných sportovních akcí konaných na území 

Královéhradeckého kraje (tzv. trvalé záštity rady kraje). 

8. Diskuze, různé. 

 

 

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

aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje MUDr. Jan Michálek, který zároveň představil 

a přivítal hosty jednání. Předseda výboru dále informoval o zaslání zápisu z minulého jednání 

výboru e-mailem.  

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

Královéhradeckého kraje ze dne 8. 1. 2009 byl vzat na vědomí všemi přítomnými členy výboru 

bez výhrad. 

 

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. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/2/8/2009 

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. 

Zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT na rok 

2008/2009. 

 

 R. Outlá informovala výbor o systému zabezpečení a financování okresních a krajských kol 

soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT na rok 2008/2009 . 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/2/9/2009 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. d  o  p  o  r  u  č  u  j  e     

      Radě Královéhradeckého kraje schválit přidělení finančních prostředků jednotlivým 

organizacím dle předloženého návrhu 

 

K bodu 4. 

Přehled finanční podpory soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT z finančních prostředků 

Královéhradeckého kraje. 

 

 R. Outlá představila podané žádosti jednotlivých organizátorů soutěží o finanční podporu 

na soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT z finančních prostředků Královéhradeckého kraje. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/2/10/2009 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. s  o  u  h  l  a  s  í      

      s výší přidělených finančních prostředků pro tyto subjekty: 

 

 Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec 

Králové: 20 000 Kč 

 ZUŠ J. Falty Náchod: 4.500 Kč 

 Základní škola Opočno, Nádražní 313: 4.500 Kč 

 DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem: 10.000 Kč 

 OS Vítěz: 18.000 Kč 
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K bodu 5. 

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

v oblasti volného času.  

 

 O. Knotek podal informaci k žádosti Střední průmyslové školy elektrotechniky a informačních 

technologií, Dobruška, o změny účelu v projektu podpořeného v rámci jednoletých programů 

PRK 2008. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/2/11/2009 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. s  c  h  v  a  l  u  j  e      

      předloženou žádost Střední průmyslové školy elektrotechniky a informačních 

technologií, Dobruška, o změny účelu v projektu podpořeného v rámci jednoletých 

programů PRK 2008 dle přílohy 

 

K bodu 6. 

Schválení termínů jednání hodnotícího 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: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/2/12/2009 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. s  c  h  v  a  l  u  j  e      

      termín jednání hodnotícího orgánu pro jednoleté programy Královéhradeckého kraje 

v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy vyhlášených na rok 2009, které se 

uskuteční 10. 3. 2009 od 8:00 hodin 

 

K bodu 7. 

Dofinancování tradičních významných sportovních akcí konaných na území 

Královéhradeckého kraje (tzv. trvalé záštity rady kraje).  

 

 T Záviský představil návrh na dofinancování tradičních významných sportovních akcí konaných 

na území Královéhradeckého kraje. 

 Členové výboru diskutovali nad předloženým návrhem a doporučili jeho úpravu v části týkající 

se výše finanční podpory jednotlivých projektů. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém upraveném návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/2/13/2009 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. d  o  p  o  r  u  č  u  j  e     

      Radě Královéhradeckého kraje každoročně podpořit tradiční významné sportovní akce 

konané na území Královéhradeckého kraje a udělit těmto akcím tzv. trvalou záštitu: 

 Volejbalová Dřevěnice – 95.000,- Kč 

 300 zatáček Gustava Havla – 85.000,- Kč 

 Krkonošská 70 – 95.000,- Kč 

 Skiinterkriterium Říčky v Orlických horách – 60.000,- Kč 

 Štikovská rokle – Mistrovství Evropy v autokrosu – 95.000,- Kč 

 Grand Prix Hradec Králové – 80.000,- Kč 

 

K bodu 8. 

Diskuze, různé. 

 

 Členové výboru se vzájemně informovali a diskutovali o dalších záležitostech v oblasti sportu 

a volného času:  

- Celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti (informoval PaedDr. Pavel Jankovský). 

- Nejúspěšnější sportovce roku (informoval Mgr. Tomáš Záviský). 

- Projekt Agility klubu Hradec Králové „Mezinárodní závody agility Zlatá překážka Hradce 

Králové“ (informoval František Vrabec). 

- Národní Cyklokonference (informoval Ing. Rostislav Jireš). 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 2. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

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

v 15:50 hodin.  
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 12. 3. 2009 (od 15:00). 

 

 

 

 

 

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

 MUDr. Jan Michálek Ing. Rostislav Jireš 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 18. 2. 2009 

 

 

 

 

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

 podpis 


