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Zápis 
 

z 15. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 2. 6. 2010 od 16:00 hodin v zasedací místnosti P1.443 

v RegioCentru Nový pivovar 

 

 

Přítomni: MUDr. Jan Michálek, Ing. Aleš Gonák, Bc. Lukáš Janeček, Ing. Rostislav Jireš, 

Rudolf Polák, Jan Prouza, František Škvařil, Ing. Pavel Šubr, MUDr. Jiří Veselý  

Omluveni: Miloš Jon, Mgr. Libor Mojţíš, RSDr. Jaroslav Ošťádal, František Vrabec 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: PhDr. Jiří Nosek, Mgr. Jiří Pekař, Ing. Richard Jukl, Ing. Milan Přibyl 

 

Program: 

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

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

3. Ţádost FC Hradec Králové, a.s. na zajištění sportovní činnosti mládeţe v klubu FC Hradec 

Králové. 

 

 

 Jednání v 16:05 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 a upřesnil důvody svolání mimořádného jednání výboru. 

 

K bodu 2. 

Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.  

 

 Předseda výboru přečetl program jednání, navrţeného ověřovatele zápisu a vyzval členy 

výboru k jeho doplnění. Členové výboru nepodali návrh na doplnění programu jednání. 

Ověřovatelem zápisu byl určen Ing. Rostislav Jireš. Navrţený program byl schválen beze 

změny. 

 

Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdrţel se: 0 

 

USNESENÍ VST/15/83/2010 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. s c h v a l u j e  
      program jednání dle předloţeného návrhu, účast přizvaných hostů a Ing. Rostislava 

Jireše jako ověřovatele zápisu 

 

K bodu 3. 

Žádost FC Hradec Králové, a.s. na zajištění sportovní činnosti mládeže v klubu FC Hradec 

Králové. 

 

 Ing. Richard Jukl a Ing. Milan Přibyl informovali o postupu FC Hradec Králové do 

I. Gambrinus ligy a o strategii klubu na následující 2 roky vč. významu spolupráce 

s ostatními kluby regionu a péče o mládeţ v klubu a celém Královéhradeckém kraji. 
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Zástupci FC Hradec Králové dále představili záměry výstavby nové arény a předali 

předsedovi výboru ţádost FC Hradec Králové, a.s. na zajištění sportovní činnosti mládeţe. 

 MUDr. Jan Michálek informoval o zkušenostech s podporou prvoligových a extraligových 

klubů (kolektivních sportů) v jiných krajích (na základě podkladů získaných a zpracovaných 

Mgr. Tomášem Záviským). Předseda výboru dále potvrdil, ţe podporou FC Hradec Králové 

dojde také k podpoření fotbalových klubů v Královéhradeckém kraji. 

 Ing. Rostislav Jireš uvedl, ţe by případná podpora klubu měla směřovat do podpory 

mládeţe. Dále informoval přítomné, ţe proběhlo jednání zástupců odboru školství a odboru 

grantů a dotací, na kterém byly prodiskutovány návrhy nových programů pro oblast sportu 

a VČA na rok 2011. Tyto návrhy budou předmětem jednání výboru STV 10. 6. 2010 

a návrhy nových programů budou zaslány členům výboru 8. 6. 2010. 

 

Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdrţel se: 0 

 

USNESENÍ VST/15/82/2010 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. p r o j e d n a l  
      ţádost FC Hradec Králové, a.s. na zajištění sportovní činnosti mládeţe v klubu FC 

Hradec Králové 

 II. d o p o r u č u j e  
      

orgánům Královéhradeckého kraje, schválit poskytnutí účelové dotace FC Hradec 

Králové, a.s. na zajištění sportovní činnosti mládeţe v klubu FC Hradec Králové 

 

 

 

Vzhledem k tomu, ţe program 15. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

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

v 16:35 hodin.  
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 10. 6. 2010 (od 14:00). 

 

 

 

 

 

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

 MUDr. Jan Michálek Ing. Rostislav Jireš 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 4. 6. 2010 

 

 

 

 

 

 

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

 podpis 


