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Zápis 
 

z 3. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 12. 3. 2009 od 15:00 hodin v zasedací místnosti N2.903 

v RegioCentru Nový pivovar 

 

 

Přítomni: MUDr. Jan Michálek, Ing. Aleš Gonák, Bc. Lukáš Janeček, Ing. Rostislav Jireš, 

Miloš Jon, Mgr. Libor Mojţíš, Rudolf Polák, Jan Prouza, František Škvařil, 

MUDr. Jiří Veselý, František Vrabec 

Omluveni: RSDr. Jaroslav Ošťádal, Ing. Pavel Šubr 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: PhDr. Bc. Jiří Nosek, Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Jiří Pekař, 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. Schválení Mgr. Jiřího Pekaře (zástupce Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje 

a Královéhradeckého krajského sdruţení ČSTV) jako stálého hosta výboru pro sport, 

tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 

4. Informace o projektu "Nejúspěšnější sportovec KHK za rok 2008“. 

5. Ţádost města Dvůr Králové nad Labem o změnu účelu finanční podpory poskytnuté v rámci 

jednoletých programů Královéhradeckého kraje na podporu sportu a tělovýchovu v roce 

2008. 

6. Průběţná informace o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na Hry IV. letní 

olympiády dětí a mládeţe České republiky 2009. 

7. Informace o výsledku jednání hodnotícího orgánu pro jednoleté programy 

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

2009. 

8. Soutěţ pro mládeţ v rámci koncepce účasti České republiky na Světové výstavě EXPO 

2010. 

9. Diskuze, různé. 

 

 

 Jednání v 15:03 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 2. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje ze dne 12. 2. 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, navrţeného ověřovatele zápisu a vyzval členy výboru 

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

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

 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdrţel se: 0 

 

USNESENÍ VST/3/14/2009 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. s  c  h  v  a  l  u  j  e      

      program jednání dle předloţeného návrhu, účast přizvaných hostů a Ing. Rostislava 

Jireše jako ověřovatele zápisu 

 

K bodu 3. 

Schválení Mgr. Jiřího Pekaře (zástupce Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje a 

Královéhradeckého krajského sdružení ČSTV) jako stálého hosta výboru pro sport, 

tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 

 

 MUDr. Jan Michálek přednesl návrh schválit Mgr. Jiřího Pekaře (zástupce Všesportovního 

kolegia Královéhradeckého kraje a Královéhradeckého krajského sdruţení ČSTV) jako stálého 

hosta výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje.  

 Členové výboru diskutovali nad předneseným návrhem. 

 

Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdrţel se: 1 

 

USNESENÍ VST/3/15/2009 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. s  c  h  v  a  l  u  j  e      

      Mgr. Jiřího Pekaře jako stálého hosta výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

K bodu 4. 

Informace o projektu "Nejúspěšnější sportovec KHK za rok 2008“. 

 

 Mgr. Jiří Pekař představila a informoval o projektu "Nejúspěšnější sportovec KHK za rok 

2008“. 

 

K bodu 5. 

Žádost města Dvůr Králové nad Labem o změnu účelu finanční podpory poskytnuté v rámci 

jednoletých programů Královéhradeckého kraje na podporu sportu a tělovýchovu v roce 

2008.  

 

 Mgr. Tomáš Záviský podal informaci k ţádosti města Dvůr Králové nad Labem o změnu účelu 

finanční podpory poskytnuté v rámci jednoletých programů Královéhradeckého kraje na 

podporu sportu a tělovýchovu v roce 2008. 
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Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdrţel se: 0 

 

USNESENÍ VST/3/16/2009 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. s  c  h  v  a  l  u  j  e      

      ţádost města Dvůr Králové nad Labem o změnu účelu finanční podpory poskytnuté 

v rámci jednoletých programů Královéhradeckého kraje na podporu sportu 

a tělovýchovu v roce 2008 

 

K bodu 6. 

Průběžná informace o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na Hry IV. letní 

olympiády dětí a mládeže České republiky 2009.  

 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval o dosavadní přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na Hry 

IV. letní olympiády dětí a mládeţe České republiky 2009 (jednání se svazy, přihláška „B“, 

dosavadní průběh výběru dodavatele reprezentačního oblečení atd.). 

 

K bodu 7. 

Informace o výsledku jednání hodnotícího orgánu pro jednoleté programy 

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

 

 MUDr. Jan Michálek, Mgr. Tomáš Záviský a Ondřej Knotek seznámili výbor s výsledky 

jednání hodnotícího orgánu pro jednoleté programy Královéhradeckého kraje v oblasti volného 

času, sportu a tělovýchovy vyhlášené na rok 2009. 

 

K bodu 8. 

Soutěž pro mládež v rámci koncepce účasti České republiky na Světové výstavě EXPO 2010. 

 

 Ing. Radmila Outlá informovala o soutěţi pro mládeţ v rámci koncepce účasti České republiky 

na Světové výstavě EXPO 2010 a o ţádosti organizátorů k nominování zástupce 

Královéhradeckého kraje do hodnotící komise soutěţe. 

 Po diskuzi bylo přijato doporučení oslovit krajskou uměleckou radu, která navrhne zástupce 

za kraj. Návrh krajské umělecké rady projedná výbor na příštím jednání. 

 

K bodu 9. 

Diskuze, různé. 

 

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

a volného času:  

- Mgr. Táňa Šormová podala informace o krajské Regionální velké výměně zkušeností 

Náchod 2009. Dále upozornila na potřebu ocenění i „nesportovních“ pracovníků pracujících 

s dětmi a mládeţí. Po proběhlé diskuzi uloţil výbor Ondřeji Knotkovi, aby ve spolupráci 

s Aliancí dětí a mládeţe Královéhradeckého kraje připravil návrh na ocenění pracovníků 

pracujících s dětmi a mládeţí. 

- Miloš Jon informoval o vyčíslování podpory sportu na krajích ČR. V této souvislosti 

poţádal o přípravu údajů za rok 2009 (na konci roku) vč. vyčíslení další podpory sportu 

(prostřednictvím darů rady kraje atd.). 

- Výbor projednal dopis MUDr. Milana Jiráska, ve kterém ČOV informuje o vyhlášení 

výběrového řízení na pořadatele „Her V. letní olympiády dětí a mládeţe ČR 20011“. 
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Po diskuzi k tomuto tématu výbor uloţil Mgr. Tomáši Záviskému připravit na příští jednání 

výboru informaci k moţnostem pořádání letní Olympiády dětí a mládeţe v Hradci Králové. 

- Výbor projednal e-mail s ţádostí o podporu motokrosového závodníka Václava Fejfara. 

Výbor nedisponuje finančními prostředky pro podporu takovýchto ţádostí a doporučuje 

ţádost k podpoření z jiných zdrojů.  

 

 

 

Vzhledem k tomu, ţe program 3. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

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

v 16:05 hodin.  
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 23. 4. 2009 (od 15:00). 

 

 

 

 

 

 

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

 MUDr. Jan Michálek Ing. Rostislav Jireš 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 20. 3. 2009 

 

 

 

 

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

 podpis 


