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Zápis 
 

ze 7. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 8. 10. 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 Mojžíš, Rudolf Polák, Jan Prouza, František Škvařil, 

MUDr. Jiří Veselý 

Omluveni: RSDr. Jaroslav Ošťádal, Ing. Pavel Šubr, František Vrabec  

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: PhDr. Jiří Nosek, Mgr. Jiří Pekař 

 

Program:  

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

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

3. Schválení změn v projektech poskytnutých darů a dotací jednoletých programů SMR 2009 v 

oblasti sportu a volného času. 

4. Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010 – 2013. 

5. Návrh jednoletých programů Královéhradeckého kraje pro oblast volného času, tělovýchovy 

a sportu na rok 2010 (programy SMR). 

6. Diskuze, různé. 

 

 

 Jednání v 15:00 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 6. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje ze dne 3. 9. 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: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/7/41/2009 

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 
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K bodu 3. 

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

v oblasti sportu a volného času. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval členy výboru o doručených žádostech o změny v projektech 

poskytnutých darů a dotací jednoletých programů SMR 2009 v oblasti sportu a volného času.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/7/42/2009 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. s c h v a l u j e     

      změny v projektech poskytnutých darů a dotací jednoletých programů SMR 2009 

v oblasti sportu a volného času dle předloženého návrhu 

 

K bodu 4. 

Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010 – 2013. 

 

 MUDr. Jan Michálek uvedl bod Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010 – 2013. 

 Členové výboru diskutovali nad předloženým materiálem a shodli se na úpravě – doporučení 

orgánům kraje schválit materiál bez alokace na konkrétní programy. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení upraveném dle diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/7/43/2009 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. d o p o r u č u j e     

      orgánům Královéhradeckého kraje schválit Dotační strategii Královéhradeckého kraje 

2010 – 2013 dle předloženého návrhu bez alokace na konkrétní programy 

 

K bodu 5. 

Návrh jednoletých programů Královéhradeckého kraje pro oblast volného času, tělovýchovy 

a sportu na rok 2010 (programy SMR). 

 

 Mgr. Tomáš Záviský seznámili výbor s návrhem jednoletých programů Královéhradeckého 

kraje pro oblast volného času, tělovýchovy a sportu na rok 2010 (programy SMR). 

 Po proběhlé diskuzi se členové výboru dohodli na doplnění podmínek programů a povinných 

příloh: 

Program SMR152010: 

- Program je určen pouze na podporu reprezentace v kategorii dětí a mládeže do 19 let (v roce 

na nějž je žádáno). 

- Povinná příloha č. 6) vyjádření příslušného krajského sportovního svazu k podávané žádosti 

(případně celorepublikového sportovního svazu - pokud neexistuje příslušný krajský svaz). 
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Program SMR162010: 

- Podmínkou žádosti je účast žadatele a sportovců (na jejichž sportovní činnost je žádáno) 

v soutěžích organizovaných příslušným sportovním svazem. 

-  Povinná příloha č. 5) potvrzení příslušného krajského sportovního svazu o účasti žadatele 

v organizovaných soutěžích (případně celorepublikového sportovního svazu - pokud 

neexistuje příslušný krajský svaz). 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení upraveném dle diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/7/44/2009 

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 předložený návrh jednoletých programů 

Královéhradeckého kraje pro oblast volného času, tělovýchovy a sportu na rok 2010 

(programy SMR) upravený dle návrhu výboru 

 

K bodu 6. 

Diskuze, různé. 

 

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

a volného času:  

- Mgr. Tomáš Záviský předložil výboru žádost HC VCES Hradec Králové a.s. o přidělení 

mimořádné dotace na podporu zdravého rozvoje hráčů mládežnického hokeje 

Královéhradeckého kraje. Členové výboru se shodli na zaslání odpovědi dle minulého 

usnesení výboru k žádosti HC VCES Hradec Králové a.s. 

- Členové výboru diskutovali o potřebě koncepčního přístupu k podpoře sportu a tělovýchovy 

v Královéhradeckém kraji a dohodli se na ustavení pracovní skupiny výboru pro přípravu 

záměru rozvoje sportu a tělovýchovy v Královéhradeckém kraji. 

- Ing. Rostislav Jireš informoval výbor o 2 žádostech na podporu sportovních akcí: „Světový 

pohár v alpských disciplínách, Špindlerův mlýn 11. – 12. 3. 2011, ženy, obří slalom a 

slalom“ a „Mistrovství světa horských kol 2013 a závodů Světových pohárů 2011 -2012, 

pořádání mezinárodních závodů Class 2 – MČR 2009-2010“ vč. dalšího postupu jednání 

v této záležitosti (proběhnou jednání s organizátory: 14. 10. 2009 – Špindlerův Mlýn a 20. 

10. 2009 – Pec pod Sněžkou, bude připravena zpráva pro výbor a orgány kraje). Zároveň 

požádal o účast jednoho člena výboru na těchto jednáních. Na jednání byli nominováni: 

14. 10. – Miloš Jon, 20. 10. - Mgr. Libor Mojžíš. 

- Mgr. Jiří Pekař informoval o navržených kritériích ankety „Nejúspěšnější sportovec roku 

2009 Královéhradeckého kraje“. Výbor se dohodl na zaslání připomínek a doplnění členů 

výboru ke kritériím do 23. 10. 2009 Mgr. Záviskému, který je sumarizuje a zašle 

Mgr. Pekaři. 

 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/7/45/2009 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

  

I. u s t a v u j e     

      pracovní skupinu výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje pro přípravu záměru rozvoje sportu a tělovýchovy 

v Královéhradeckém kraji ve složení: MUDr. Jan Michálek, Ing. Rostislav Jireš, Miloš 

Jon a Mgr. Tomáš Záviský 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 7. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

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

v 16:45 hodin.  
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 12. 11. 2009 (od 15:00). 

 

 

 

 

 

 

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

 MUDr. Jan Michálek Ing. Rostislav Jireš 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 16. 10. 2009 

 

 

 

 

 

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

 podpis 


