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Zápis 
 

z 6. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 3. 9. 2009 od 15:00 hodin v zasedací místnosti N2.903 

v RegioCentru Nový pivovar 

 

 

Přítomni: MUDr. Jan Michálek, Bc. Lukáš Janeček, Ing. Rostislav Jireš, Miloš Jon, 

RSDr. Jaroslav Ošťádal, František Škvařil, Ing. Pavel Šubr, MUDr. Jiří Veselý 

Omluveni: Ing. Aleš Gonák, Mgr. Libor Mojžíš, Rudolf Polák, Jan Prouza, František Vrabec  

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: PhDr. Jiří Nosek, Mgr. Jiří Pekař, Mgr. Svatava Odlová 

 

Program:  

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

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

3. Závěrečná zpráva k zabezpečení výpravy Královéhradeckého kraje na „Hrách IV. letní 

Olympiády dětí a mládeže České republiky 2009“. 

4. Schválení změn v projektech poskytnutých darů a dotací jednoletých programů PRK 2009 v 

oblasti sportu. 

5. Návrh témat jednoletých programů Královéhradeckého kraje v oblasti tělovýchovy a sportu, 

práce s dětmi a mládeží na rok 2010. 

6. Informace k projektu „Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení 

Královéhradeckého kraje (Ředitel 2012). 

7. Projednání návrhu mimořádných odměn pro občany za práci ve výboru zastupitelstva za rok 

2009. 

8. Projednání doručených žádostí o finanční podporu: 

- Obec Jasenná (dotace na výstavbu šaten pro sportovce). 

- HC VCES Hradec Králové a.s. (dotace na podporu mládežnického hokeje). 

- Miroslav Šperk (příspěvek na sportovní činnost). 

9. Ustavování Paralympijských týmů krajů – návrh Českého paralympijského výboru. 

10. Diskuze, různé. 

 

 

 Jednání v 15:02 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 5. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje ze dne 4. 6. 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. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/6/32/2009 

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. 

Závěrečná zpráva k zabezpečení výpravy Královéhradeckého kraje na „Hrách IV. letní 

Olympiády dětí a mládeže České republiky 2009“. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský přednesl závěrečnou zprávu k zabezpečení výpravy Královéhradeckého 

kraje na „Hrách IV. letní Olympiády dětí a mládeže České republiky 2009“.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/6/33/2009 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

I. b e r e  n a  v ě d o m í     

      závěrečnou zprávu k zabezpečení výpravy Královéhradeckého kraje na „Hrách IV. letní 

Olympiády dětí a mládeže České republiky 2009“ 

II. d o p o r u č u j e     

      Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí: 

1. daru v podobě reprezentačního oblečení a fandítek krajským sportovním svazům s 

právní subjektivitou a Královéhradeckému krajskému sdružení ČSTV uvedeným v 

důvodové zprávě dle příslušného počtu účastníků za jednotlivé soutěže 

2. daru v podobě dresů, které byly využity při ODM 2009 krajským sportovním 

svazům s právní subjektivitou a Královéhradeckému krajskému sdružení ČSTV 

uvedeným v důvodové zprávě dle příslušného počtu účastníků za jednotlivé sporty 

3. finančního daru občanskému sdružení Nový věk TRIATLONU (3.200,- Kč), TJ 

Lokomotivě Trutnov (3.800,- Kč), GSC - AUTO, spol. s r.o. (4.300,- Kč), Janu 

Skalickému (2.500,- Kč) a Petru Reichovi (2.700,- Kč) na zajištění dopravy členů 

výpravy Královéhradeckého kraje při ODM 2009 

 

K bodu 4. 

Schválení změn v projektech poskytnutých darů a dotací jednoletých programů PRK 2009 v 

oblasti sportu. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský podal informaci k  žádostem o změnu termínu realizace projektů 

podpořených v rámci jednoletých programů PRK 2009 v oblasti sportu. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/6/34/2009 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. s c h v a l u j e     

      změnu termínu realizace projektů: 

- Základní škola a Mateřská škola Hořičky, okres Náchod – projekt „Hřiště pro 

všechny generace s umělým povrchem“ 

- Yetti Club Trutnov – projekt „Český pohár v survivalu mládeže 2009“ 

- Město Miletín – projekt „Výstavba víceúčelového hřiště v Miletíně“ 

 

K bodu 5. 

Návrh témat jednoletých programů Královéhradeckého kraje v oblasti tělovýchovy a sportu, 

práce s dětmi a mládeží na rok 2010. 

 

 Mgr. Svatava Odlová a Mgr. Tomáš Záviský seznámili výbor s návrhem témat jednoletých 

programů Královéhradeckého kraje v oblasti tělovýchovy a sportu, práce s dětmi a mládeží na 

rok 2010. 

 Po proběhlé diskuzi se členové výboru dohodli na doplnění názvu programu SMR162010: 

„Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže“ na „Celoroční pravidelná sportovní činnost 

mládeže a osob se zdravotním postižením“. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém a doplněném návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/6/35/2009 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. d o p o r u č u j e       

      Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit témata jednoletých programů 

Královéhradeckého kraje v oblasti tělovýchovy a sportu, práce s dětmi a mládeží na rok 

2010 dle předloženého návrhu doplněného v programu SMR162010: Celoroční 

pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním postižením 

 

K bodu 6. 

Informace k projektu „Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení 

Královéhradeckého kraje (Ředitel 2012). 

 

 Mgr. Svatava Odlová informovala členy výboru o projektu „Rozvoj kompetencí řídících 

pracovníků škol a školských zařízení Královéhradeckého kraje (Ředitel 2012). 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/6/36/2009 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í     

      informaci k projektu „Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení 

Královéhradeckého kraje“ (Ředitel 2012) 

 

K bodu 7. 

Projednání návrhu mimořádných odměn pro občany za práci ve výboru zastupitelstva za rok 

2009 

 

 MUDr. Jan Michálek a Mgr. Tomáš Záviský přednesli návrh mimořádných odměn pro občany 

za práci ve výboru zastupitelstva za rok 2009. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/6/37/2009 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. p r o j e d n a l     

      přednesený návrh mimořádných odměn pro občany za práci ve výboru zastupitelstva za 

rok 2009 

 

K bodu 8. 

Projednání doručených žádostí o finanční podporu 

 

 MUDr. Jan Michálek a Mgr. Tomáš Záviský informovali o doručených žádostech o finanční 

podporu: 

- Obec Jasenná (dotace na výstavbu šaten pro sportovce), 

- HC VCES Hradec Králové a.s. (dotace na podporu mládežnického hokeje), 

- Miroslav Šperk (příspěvek na sportovní činnost). 

 Po proběhlé diskuzi se členové výboru shodli na stanovisku k těmto žádostem.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém a doplněném návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/6/38/2009 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

I. p r o j e d n a l     

      žádosti o finanční podporu 

- Obec Jasenná (dotace na výstavbu šaten pro sportovce) 

- HC VCES Hradec Králové a.s. (dotace na podporu mládežnického hokeje) 

- Miroslav Šperk (příspěvek na sportovní činnost) 

II. d o p o r u č u j e     

      Radě Královéhradeckého kraje 

podpořit žádost pana Miroslava Šperka z finančních prostředků vyčleněných na dary 

Rady Královéhradeckého kraje 

III. u k l á d á     

      1. odboru školství informovat: 

- Obec Jasenná, že v současné době nejsou v dotačním programu SMR112009 

žádné volné finanční prostředky pro podpoření jejich žádosti 

- HC VCES Hradec Králové a.s. o možnosti požádat na podporu mládežnického 

hokeje v připravovaném programu SMR162010 (v případě jeho schválení a 

vyhlášení orgány Královéhradeckého kraje na rok 2010) 

2. předložit žádost pana Miroslava Šperka Radě Královéhradeckého kraje s návrhem na 

podpoření z finančních prostředků vyčleněných na dary rady kraje 

 

 

K bodu 9. 

Ustavování Paralympijských týmů krajů – návrh Českého paralympijského výboru. 

 

 MUDr. Jan Michálek přednesl vybrané informace k návrhu Českého paralympijského výboru na 

ustanovení Paralympijských týmů krajů ČR a informoval o zaslaném usnesení komise rady 

Královéhradeckého kraje pro občany se zdravotním postižením týkající se podpory sportovních 

aktivit osob se zdravotním postižením. 

 V rámci diskuze se členové výboru shodli na tom, že programy SMR09, SMR10, SMR15 

a SMR16 jsou svým obsahem a podmínkami otevřeny také pro projekty zaměřené na osoby se 

zdravotním postižením a není nutné vypisovat speciální dotační titul pro tuto specifickou 

skupinu sportovců. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/6/39/2009 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

I. p r o j e d n a l     

      návrh Českého paralympijského výboru na ustavování Paralympijských týmů krajů ČR 

III. u k l á d á     

      odboru školství 

projednat návrh Českého paralympijského výboru na ustavování Paralympijských týmů 

krajů ČR s Královéhradeckou krajskou radou osob se zdravotním postižením 
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K bodu 10. 

Diskuze, různé. 

 

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

a volného času:  

- Mgr. Jiří Pekař informoval o záměru Královéhradecké krajského sdružení ČSTV vyhlásit a 

zorganizovat slavnostní ocenění nejúspěšnějších sportovců Královéhradeckého kraje za rok 

2009. 

 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/6/40/2009 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

I. p r o j e d n a l     

      informaci k záměru Královéhradecké krajského sdružení ČSTV vyhlásit anketu o 

nejúspěšnější sportovce Královéhradeckého kraje za rok 2009 a zorganizovat slavnostní 

ocenění nejúspěšnějších sportovců Královéhradeckého kraje za rok 2009 

III. d o p o r u č u j e     

      konání ankety a ocenění nejúspěšnějších sportovců Královéhradeckého kraje za rok 

2009 a její podporu ze strany orgánů Královéhradeckého kraje 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 6. 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: 8. 10. 2009 (od 15:00). 

 

 

 

 

 

 

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

 MUDr. Jan Michálek Ing. Rostislav Jireš 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 9. 9. 2009 

 

 

 

 

 

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

 podpis 


