
 Strana 1 (celkem 4)  

Zápis 
 

z 11. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 11. 2. 2010 od 15:30 hodin v zasedací místnosti N2.903 

v RegioCentru Nový pivovar 

 

 

Přítomni: MUDr. Jan Michálek, Ing. Aleš Gonák, Ing. Rostislav Jireš, Miloš Jon,  

 Mgr. Libor Mojžíš, RSDr. Jaroslav Ošťádal, Rudolf Polák, František Škvařil,  

 Ing. Pavel Šubr,  

Omluveni: Bc. Lukáš Janeček, Jan Prouza, MUDr. Jiří Veselý, František Vrabec 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: Mgr. Jiří Pekař 

 

Program:  

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

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

3. Závěrečná zpráva o výpravě Královéhradeckého kraje na Hrách IV. zimní olympiády dětí a 

mládeže České republiky 2010. 

4. Návrh složení hodnotícího orgánu pro jednoleté programy Královéhradeckého kraje 

v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy vyhlášených na rok 2010. 

5. Dofinancování tradičních významných sportovních akcí konaných na území 

Královéhradeckého kraje v oblasti sportu (tzv. trvalé záštity rady kraje). 

6. Přehled o účasti družstev z KHK ve vyšších soutěžích. 

7. Diskuze, různé. 

 

 

 Jednání v 15:31 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 10. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje ze dne 14. 1. 2010 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 RSDr. Jaroslav Ošťádal. Navržený program byl schválen 

beze změny. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/11/61/2010 

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 RSDr. Jaroslava Ošťádala jako ověřovatele zápisu 

 

K bodu 3. 

Závěrečná zpráva o výpravě Královéhradeckého kraje na Hrách IV. zimní olympiády dětí 

a mládeže České republiky 2010. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský přednesl závěrečnou zprávu o výpravě Královéhradeckého kraje 

na Hrách IV. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2010.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/11/62/2010 

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 o výpravě Královéhradeckého kraje na Hrách IV. zimní olympiády 

dětí a mládeže České republiky 2010 

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 

využitých při ODM 2010 

2. daru v podobě dresů (hokejových stulpen) Královéhradeckému krajskému 

sdružení ČSTV, které byly využity při ODM 2010 

3. finančních darů na úhradu dopravy účastníků krajské výpravy běhu na lyžích, 

skoků a severské kombinace, alpského lyžování, snowboardu a biatlonu, u 

kterých musela být doprava řešena vlastními vozidly 

 

K bodu 4. 

Návrh složení hodnotícího orgánu pro jednoleté programy Královéhradeckého kraje v oblasti 

volného času, sportu a tělovýchovy vyhlášených na rok 2010. 

 

 MUDr. Jan Michálek přednesl požadavek odboru grantu a dotací KÚ na projednání složení 

hodnotícího orgánu pro jednoleté programy Královéhradeckého kraje v oblasti volného 

času, sportu a tělovýchovy vyhlášených na rok 2010. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/11/63/2010 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. d o p o r u č u j e     

      Radě Královéhradeckého kraje ke schválení složení hodnotícího orgánu pro jednoleté 

programy Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy 

vyhlášených na rok 2010 

 

Hodnotící orgán: 

 MUDr. Jan Michálek, 

 Ing. Rostislav Jireš, 

 Miloš Jon, 

 Rudolf Polák, 

 František Škvařil. 

 

K bodu 5. 

Dofinancování tradičních významných sportovních akcí konaných na území 

Královéhradeckého kraje v oblasti sportu (tzv. trvalé záštity rady kraje). 

 

 Mgr. Tomáš Záviský  informoval členy výboru o návrhu výše částek v roce 2010 pro 

projekty, kterým Rada Královéhradeckého kraje od roku 2009 udělila tzv. trvalou záštitu 

rady kraje. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/11/64/2010 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. d o p o r u č u j e     

      Radě Královéhradeckého kraje podpořit z finančních prostředků vyčleněných na rok 

2010 pro trvalé záštity rady kraje v oblasti sportu: 

 Volejbalová Dřevěnice – 95.000,- Kč 

 300 zatáček Gustava Havla – 85.000,- Kč 

 Krkonošská 70 – 95.000,- Kč 

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

 Grand Prix Hradec Králové – 80.000,- Kč. 

 

K bodu 6. 

Přehled o účasti družstev z Královéhradeckého kraje ve vyšších soutěžích. 

 

 Mgr. Jiří Pekař přednesl a předal členům výboru přehled o účasti družstev 

z Královéhradeckého kraje ve vyšších soutěžích.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/11/65/2010 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í     

      předložený přehled o účasti družstev z Královéhradeckého kraje ve vyšších soutěžích 

 

K bodu 7. 

Diskuze, různé. 

 

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

a volného času: 

- Mgr. Jiří Pekař pozval členy výboru na slavnostní vyhlášení Nejúspěšnějšího sportovce 

Královéhradeckého kraje za rok 2009, které proběhne 30. 3. 2010 od 19:00 hodin v KC 

Aldis Hradec Králové. 

 

Vzhledem k tomu, že program 11. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

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

v 16:10 hodin.  
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 11. 3. 2010 (od 15:00). 

 

 

 

 

 

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

 MUDr. Jan Michálek RSDr. Jaroslav Ošťádal 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 22. 2. 2010 

 

 

 

 

 

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

 podpis 


