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Zápis 
 

z 12. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 11. 3. 2010 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, 

Mgr. Libor Mojžíš, Jan Prouza, František Škvařil, Ing. Pavel Šubr, František Vrabec 

Omluveni: Miloš Jon, RSDr. Jaroslav Ošťádal, Rudolf Polák, MUDr. Jiří Veselý,  

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: Mgr. Jiří Pekař, Ing. Miloslav Roman, Ing. Jana Smetanová, Mgr. Kateřina Pourová 

 

Program:  

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

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

3. Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. 

4. Návrh harmonogramu aktualizace dokumentu Programu rozvoje královéhradeckého kraje 

2011-2013. 

5. Schválení termínů jednání: 

- hodnotícího orgánu pro jednoleté programy Královéhradeckého kraje v oblasti 

volného času, sportu a tělovýchovy vyhlášených na rok 2010, 

- výběrové komise na organizátory soutěží pro děti a mládež, vyhlašovaných 

ve spolupráci s Královéhradeckým krajem v roce 2010. 

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

Královéhradeckého kraje ze dne 11. 2. 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 Ing. Rostislav Jireš. Navržený program byl schválen beze 

změny. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/12/66/2010 

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 Ing. Rostislava 

Jireše jako ověřovatele zápisu 

 

K bodu 3 a 4. 

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. 

Návrh harmonogramu aktualizace dokumentu Programu rozvoje královéhradeckého kraje 

2011-2013 

 

 Ing. Miloslav Roman představil kolegyně Ing. Janu Smetanovou, Mgr. Kateřinu Pourovou 

z Centra EP  a uvedl body jednání Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje 

a Návrh harmonogramu aktualizace dokumentu Programu rozvoje královéhradeckého kraje 

2011-2013. 

 Ing. Jana Smetanová a Mgr. Kateřina Pourová prezentovaly Regionální inovační strategii 

Královéhradeckého kraje a Návrh harmonogramu aktualizace dokumentu Programu rozvoje 

královéhradeckého kraje 2011-2013. 

 Členové výboru diskutovali nad začleněním oblasti sportu a volnočasových aktivit do těchto 

materiálů. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/12/67/2010 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í     

      1. Regionální inovační strategii Královéhradeckého kraje. 

2. Návrh harmonogramu aktualizace dokumentu Programu rozvoje královéhradeckého 

kraje 2011-2013. 

 

K bodu 5. 

Schválení termínů jednání. 

 

 Členové výboru se dohodli na termínech jednání obou komisí. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/12/68/2010 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. s c h v a l u j e     

      Termín jednání: 

- hodnotícího orgánu pro jednoleté programy Královéhradeckého kraje v oblasti 

volného času, sportu a tělovýchovy vyhlášených na rok 2010: 1. 4. 2010, 10:00 - 

18:00 hod., 

- výběrové komise na organizátory soutěží pro děti a mládež, vyhlašovaných ve 

spolupráci s Královéhradeckým krajem v roce 2010: 18. 3. 2010, od 12:30 hod. 

 

K bodu 6. 

Diskuze, různé. 

 

 MUDr. Jan Michálek přednesl návrh odboru grantů a dotací na posouzení 17 žádostí chybně 

podaných v rámci programů Královéhradeckého kraje na oblast volného času, sportu 

a tělovýchovy vyhlášených na rok 2010.  

 Členové výboru se shodli na přesunu chybně podaných žádosti č. SMR012010/0048, 

č. SMR012010/0049 a č. SMR022010/0019 do odpovídajících programů navržených 

odborem grantů a dotací 

 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

  Ing. Rostislav Jireš nehlasoval. 

 

USNESENÍ VST/12/69/2010 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. s c h v a l u j e     

      přesun chybně podaných žádosti č. SMR012010/0048, č. SMR012010/0049 

a č. SMR022010/0019 do odpovídajících programů navržených odborem grantů 

a dotací 

 

 Ing. Rostislav Jireš podal informaci o rozdělování hospodářského výsledku roku 2009. 

 Členové výboru se shodli na potřebě projednání případné podpory v oblasti sportu 

a volnočasových aktivit z hospodářského výsledku roku 2009 ve výboru pro sport, 

tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 

 

USNESENÍ VST/12/70/2010 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. d o p o r u č u j e     

      orgánům Královéhradeckého kraje aby byly návrhy na podporu aktivit v oblasti sportu 

a volnočasových aktivit z hospodářského výsledku roku 2009 před předložením 

zastupitelstvu projednány ve výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity 

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

a volného času: 

 Ing. Rostislav Jireš - kontaktoval jej pan Slavík, který se dotazoval na možnou podporu 

mezinárodních cyklistických závodů v Peci pod Sněžkou. Ing. Jireš mu doporučil 

kontaktovat zástupce Českého svazu cyklistiky a oslovit výbor pro sport, tělovýchovu 

a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.  

 MUDr. Jan Michálek - zúčastnil se oceňování nejlepších volejbalistů v kraji 

v mládežnických kategoriích. Akce byla dobře připravená a účast zástupců kraje je na 

takovýchto akcí důležitá. 

 František Vrabec - informoval o slavnostním otevření nové sportovní haly v Jaroměři, které 

proběhlo 16. a 17. 1. 2010 s bohatým sportovním i kulturním programem (hudebně-

sportovní odpoledne, autogramiáda českých hokejových legend, exhibiční zápas v ledním 

hokeji, galavečer boxu, prezentace sportovních oddílů atd.). 2. 3. 2010 se ve sportovní hale 

také uskutečnilo jedno z kol Evropské ligy žen ve stolním tenise mezi reprezentantkami ČR 

a Ruska. 

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 12. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

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

v 16:00 hodin.  
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 8. 4. 2010 (od 15:00). 

 

 

 

 

 

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

 MUDr. Jan Michálek Ing. Rostislav Jireš 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 16. 3. 2010 

 

 

 

 

 

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

 podpis 


