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Zápis 
 

ze 4. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 14. 5. 2009 od 15:00 hodin v zasedací místnosti N2.903 

v RegioCentru Nový pivovar 

 

 

Přítomni: Ing. Aleš Gonák, Bc. Lukáš Janeček, Ing. Rostislav Jireš, Miloš Jon, Mgr. Libor 

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

Vrabec 

Omluveni: MUDr. Jan Michálek, František Škvařil, MUDr. Jiří Veselý 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: PhDr. Bc. Jiří Nosek, MUDr. Jiří Vambera, 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. Jmenování Mgr. Magdy Munzarové zástupcem Královéhradeckého kraje v hodnotící komisi 

výtvarné soutěže „Co učiní moje město a život v něm lepší za dvacet let“ vyhlašované v 

rámci EXPO 2010. 

4. Zpráva o činnosti regionálních center při SVČ za rok 2008. 

5. Změny v poskytnutí finančního příspěvku Královéhradeckého kraje na projekty v rámci 

programů SMR v oblasti volného času. 

6. Schválení změny termínu realizace projektu města Dobruška SMR112009/0041 

„Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Františka Kupky v Dobrušce“. 

7. Návrh na ocenění pracovníků pracujících s dětmi a mládeží. 

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

olympiády dětí a mládeže České republiky 2009. 

9. Účast výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách IV. zimní olympiády dětí a mládeže 

České republiky 2010. 

10. Základní informace k možnosti pořádání letní Olympiády dětí a mládeže v Hradci Králové. 

11. Diskuze, různé. 

 

 

 Jednání v 15:05 hodin zahájil a řídil Ing. Rostislav Jireš, který byl předsedou Výboru pro 

sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje MUDr. Janem 

Michálkem pověřen řízením jednání výboru. Ing. Rostislav Jireš představil a přivítal hosty jednání 

a dále informoval o zaslání zápisu z minulého jednání výboru e-mailem.  

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

Královéhradeckého kraje ze dne 12. 3. 2009 byl vzat na vědomí všemi přítomnými členy výboru 

bez výhrad. 

 

K bodu 2. 

Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.  

 

 Ing. Rostislav Jireš 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 pan Rudolf Polák. Navržený program byl schválen beze změny. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/4/17/2009 

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 Rudolfa Poláka 

jako ověřovatele zápisu 

 

K bodu 3. 

Jmenování Mgr. Magdy Munzarové zástupcem Královéhradeckého kraje v hodnotící komisi 

výtvarné soutěže „Co učiní moje město a život v něm lepší za dvacet let“ vyhlašované v rámci 

EXPO 2010. 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval přítomné o vyslovení souhlasu nadpoloviční většiny členů 

výboru s návrhem odboru školství zaslaného v e-mailové zprávě 23. 3. 2009 a požádal o 

potvrzení tohoto souhlasu schválením Mgr. Magdy Munzarové zástupcem Královéhradeckého 

kraje v hodnotící komisi výtvarné soutěže „Co učiní moje město a život v něm lepší za dvacet 

let“ vyhlašované v rámci EXPO 2011.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/4/18/2009 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. j m e n u j e     

      Mgr. Magdu Munzarovou zástupcem Královéhradeckého kraje v hodnotící komisi 

výtvarné soutěže „Co učiní moje město a život v něm lepší za dvacet let“ vyhlašované 

v rámci EXPO 2010 

 

K bodu 4. 

Zpráva o činnosti regionálních center při SVČ za rok 2008. 

 

 Ing. Radmila Outlá podala zpráva o činnosti regionálních center při SVČ za rok 2008. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/4/19/2009 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í     

      zprávu o činnosti regionálních center při SVČ za rok 2008 
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K bodu 5. 

Změny v poskytnutí finančního příspěvku Královéhradeckého kraje na projekty v rámci 

programů SMR v oblasti volného času. 

 

 Ondřej knotek přednesl návrh na změny v poskytnutí finančního příspěvku Královéhradeckého 

kraje na projekty v rámci programů SMR v oblasti volného času. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/4/20/2009 

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 finanční příspěvek pro Centrum zdravotně postižené Královéhradeckého kraje 

ve výši 25.000,-Kč na projekt č. SMR022009/0040 „Psychorehabilitační pobyty pro děti 

se zdravotním postižením“ z vrácené částky nerealizovaného projektu v rámci 

jednoletých programů Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, sportu 

a tělovýchovy vyhlášené na rok 2009 

 

K bodu 6. 

Schválení změny termínu realizace projektu města Dobruška č. SMR112009/0041 

„Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Františka Kupky v Dobrušce“.  

 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval o žádosti města Dobruška na změnu termínu realizace projektu 

SMR112009/0041 „Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Františka Kupky v Dobrušce“. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/4/21/2009 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. s c h v a l u j e       

      změnu termínu realizace projektu města Dobruška č. SMR112009/0041 „Rekonstrukce 

sportovního hřiště u ZŠ Františka Kupky v Dobrušce“ dle žádosti 

 

K bodu 7. 

Návrh na ocenění pracovníků pracujících s dětmi a mládeží. 

 

 Ondřej Knotek seznámili výbor s návrhem na ocenění pracovníků pracujících s dětmi a mládeží. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/4/22/2009 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í     

      přednesený návrh na ocenění pracovníků pracujících s dětmi a mládeží 

 

K bodu 8. 

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

olympiády dětí a mládeže České republiky 2009. 

 

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

olympiády dětí a mládeže České republiky 2009 (zejména o zajištění reprezentačního oblečení, 

o zajištění vlajkonoše výpravy Královéhradeckého kraje, kterým bude současný nejlepší sjezdař 

ČR Kryštof Krýzl, o připravované akreditaci – přihláška „C“ atd.). 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/4/23/2009 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í     

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

olympiády dětí a mládeže České republiky 2009 

 

K bodu 9. 

Účast výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách IV. zimní olympiády dětí a mládeže České 

republiky 2010. 

 

 Výbor projednal návrh účasti výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách IV. zimní olympiády 

dětí a mládeže České republiky 2010 přednesený Mgr. Tomášem Záviským. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/4/24/2009 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. d o p o r u č u j e       

      Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje: 

1. schválit účast Královéhradeckého kraje na ODM 2010 
2. pověřit odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve spolupráci s 

ostatními odbory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje zajištěním všech 

kroků souvisejících s přípravou a organizací účasti Královéhradeckého kraje na 

ODM 2010 
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K bodu 10. 

Základní informace k možnosti pořádání letní Olympiády dětí a mládeže v Hradci Králové. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský seznámili výbor se základní informací k možnosti pořádání letní 

Olympiády dětí a mládeže v Hradci Králové. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/4/25/2009 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í     

      základní informaci k možnosti pořádání letní Olympiády dětí a mládeže v Hradci 

Králové 
 

K bodu 11. 

Diskuze, různé. 

 

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

a volného času:  

- Ing. Rostislav Jireš informoval o žádosti FC Hradec Králové na podporu klubu při 

reprezentaci kraje a ČR na mezinárodním turnaji v kopané „ELITE CUP 98 HELSINKI“. 

- Mgr. Svatava Odlová podala informaci k stavu přípravy a zpracování darovacích a dotačních 

smluv na projekty podpořené v rámci jednoletých programů Královéhradeckého kraje 

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

- V rámci diskuze byl odboru školství zadán úkol připravit informaci o termínech projektů 

podpořených v rámci jednoletých programů Královéhradeckého kraje v oblasti volného 

času, sportu a tělovýchovy vyhlášených na rok 2009 pro zpracování harmonogramu kontrol 

monitorovacího orgánu, který bude stanoven na příštím jednání výboru 4. 6. 2009. 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 4. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl vyčerpán, ukončil Ing. Rostislav Jireš jednání 

v 15:55 hodin.  
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 4. 6. 2009 (od 15:00). 

 

 

 

 

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

 MUDr. Jan Michálek Rudolf Polák 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 
 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 27. 5. 2009 

 

 

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

 podpis 


