
 Strana 1 (celkem 3)  

Zápis 
 

z 16. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 10. 6. 2010 od 14:00 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, Rudolf Polák, Jan Prouza, František Škvařil, MUDr. Jiří Veselý, 

František Vrabec 

Omluveni: Miloš Jon, RSDr. Jaroslav Ošťádal, Ing. Pavel Šubr 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: PhDr. Jiří Nosek, Mgr. Svatava Odlová, Bc. Ondřej Knotek, Ing. Marcel Zadrobílek, 

Ing. Jiří Pavlíček 

 

Program: 

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

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

3. Návrh témat a podmínek jednoletých programů Královéhradeckého kraje v oblasti 

tělovýchovy a sportu, práce s dětmi a mládeží na rok 2011. 

4. Schválení termínů jednání výboru na II. pololetí 2010. 

5. Diskuze, různé. 

 

 

 Jednání v 14:02 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 15. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje ze dne 2. 6. 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: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/16/84/2010 

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 
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K bodu 3. 

Návrh témat a podmínek jednoletých programů Královéhradeckého kraje v oblasti 

tělovýchovy a sportu, práce s dětmi a mládeží na rok 2011. 

 

 Bc. Ondřej Knotek charakterizoval obecné změny v podmínkách jednoletých programů 

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

2011 (nový elektronický systém podávání žádostí „PRODOS“, bodování projektů a 

hodnotící kritéria, vkládání povinných příloh do elektronického systému, odstraňování 

formálních nedostatků do 2 dnů, dodatečné doplnění monitorovacích ukazatelů atd.). Poté 

podrobněji informoval o jednotlivých navržených programech v oblasti práce s dětmi a 

mládeží na rok 2011.  

 Mgr. Tomáš Záviský přednesl navržená témata a podmínky jednoletých programů 

Královéhradeckého kraje v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2011. Dále uvedl, že ve 

všech programech budou aktualizovány některé části dle aktuálně připravovaných 

dokumentů (odvolání na PRK, nově připravovaný metodický pokyn atd.). 

 Členové výboru diskutovali nad jednotlivými programy a jejich podmínkami.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/16/85/2010 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. p r o j e d n a l  
      návrh témat a podmínek jednoletých programů Královéhradeckého kraje v oblasti 

tělovýchovy a sportu, práce s dětmi a mládeží na rok 2011 

 II. s o u h l a s í  
      

s předloženým návrhem témat a podmínek jednoletých programů Královéhradeckého 

kraje v oblasti tělovýchovy a sportu, práce s dětmi a mládeží na rok 2011 

 

 

K bodu 4. 

Schválení termínů jednání výboru na II. pololetí 2010.  

 

 Předseda výboru přečetl navržené termíny jednání výboru na II. pololetí 2010 a požádal 

členy výboru u jejich vyjádření. K navrženým termínům nebyly vzneseny žádné námitky. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/16/86/2010 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. s c h v a l u j e  
      termíny jednání výboru na II. pololetí 2010 (začátek jednání od 15:00 hod.): 

 2. 9. 2010, 

 14. 10. 2010, 

 11. 11. 2010, 

 9. 12. 2010. 
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K bodu 5. 

Diskuze, různé. 

 

 František Vrabec vznesl dotaz - jaká výše finančních prostředků z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje bude uvolněna na nově navržený program SMR182011: Podpora 

vrcholového a výkonnostního sportu mládeže. MUDr. Jan Michálek a Ing. Rostislav Jireš 

uvedli, že konkrétní částka bude předmětem jednání o novém rozpočtu kraje na rok 2011. 

Výše bude pravděpodobně určena dle finančních prostředků poskytnutých na tento účel 

v roce 2010 (řádově několik miliónů korun). 

 Členům výboru se představil Ing. Jiří Pavlíček (předseda Okresní organizace ČSTV Hradec 

Králové), který byl zvolen členem výkonného výboru Českého svazu tělesné výchovy. 

Na příštím jednání výboru bude projednán návrh na schválení pana Pavlíčka jako stálého 

hosta výboru. 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 16. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

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

v 15:15 hodin.  
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 2. 9. 2010 (od 15:00). 

 

 

 

 

 

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

 MUDr. Jan Michálek Ing. Rostislav Jireš 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 14. 6. 2010 

 

 

 

 

 

 

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

 podpis 


