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Zápis 
 

ze 17. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 2. 9. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti N2.903 

v RegioCentru Nový pivovar 

 

 

Přítomni: Ing. Aleš Gonák, Bc. Lukáš Janeček, Ing. Rostislav Jireš, Miloš Jon, 

RSDr. Jaroslav Ošťádal, Rudolf Polák, Jan Prouza, Ing. Pavel Šubr, František Vrabec 

Omluveni: MUDr. Jan Michálek, Mgr. Libor Mojžíš, František Škvařil, MUDr. Jiří Veselý 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: PhDr. Jiří Nosek, Mgr. Jiří Pekař, Ing. Jiří Pavlíček, Ing. Václav Jarkovský 

 Bc. Ondřej Knotek, Ing. Marcel Zadrobílek 

 

Program: 

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

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

3. Informace o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, provedené 

u Východočeského tenisového svazu o. s., K Vinici 1901, Pardubice. 

4. Změna účelu poskytnuté dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje v oblasti 

volného času, tělovýchovy a sportu. 

5. Vratky finančních prostředků z poskytnutých dotací z dotačního programu 

Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, tělovýchovy a sportu a návrh na jejich 

přerozdělení. 

6. Zásady poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje 

fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjející veřejně prospěšnou činnost na území kraje. 

7. Návrh účasti výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách V. letní olympiády dětí a mládeže 

České republiky 2011. 

8. Projednání návrhu mimořádných odměn pro občany za práci ve výboru zastupitelstva za rok 

2010. 

9. Diskuze, různé. 

 

 

 Jednání v 15:05 hodin zahájil a řídil Ing. Rostislav Jireš, který byl předsedou Výboru pro 

sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje MUDr. Janem 

Michálkem pověřen řízením jednání výboru. Ing. Rostislav Jireš omluvil předsedu výboru, přivítal 

hosty jednání a informoval o zaslání zápisu z minulého jednání výboru e-mailem.  

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

Královéhradeckého kraje ze dne 10. 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. 

Ing. Václav Jarkovský požádal o posunutí bodu č. 6. Navržený program byl schválen se 

změnou pořadí projednávaných bodů (před bod č. 3 byl předřazen bod č. 6). Ověřovatelem 

zápisu byl určen RSDr. Jaroslav Ošťádal. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení (se změnou pořadí bodů programu). 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/17/87/2010 

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. 

Informace o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, provedené u 

Východočeského tenisového svazu o. s., K Vinici 1901, Pardubice. 

 

 Ing. Václav Jarkovský shrnul výsledky veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, 

provedené u Východočeského tenisového svazu o. s., K Vinici 1901, Pardubice.  

 Mgr. Tomáš Záviský doplnil podanou informaci o další skutečnosti, které byly při kontrole 

zjištěny. 

 Miloš Jon podal další informace o situaci v souvislosti s Východočeským tenisovým svazem 

o. s (odebrání licence - vznik nového oblastního tenisového svazu atd.). 

 RSDr. Jaroslav Ošťádal navrhl, aby vzhledem k uvedeným kontrolním zjištění výbor 

doporučil schválení smluvní pokuty 100% výše poskytnutých finančních prostředků 

(60.000,- Kč). 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení doplněném o návrh RSDr. Jaroslava Ošťádala. 

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 2 

 

USNESENÍ VST/17/88/2010 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. p r o j e d n a l  
      informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, provedené u 

Východočeského tenisového svazu o. s., K Vinici 1901, Pardubice 

 II. d o p o r u č u j e  
      

Radě Královéhradeckého kraje schválení smluvní pokuty ve výši 100 % poskytnutých 

finančních prostředků (celkem 60.000,- Kč) u projektů č.  SMR092009/0001, č. 

SMR092009/0002 a č. SMR122009/0001 realizovaných Východočeským tenisovým 

svazem o. s., K Vinici 1901, Pardubice 

 

K bodu 4. 

Změna účelu poskytnuté dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje v oblasti 

volného času, tělovýchovy a sportu.  

 

 Bc. Ondřej Knotek charakterizoval změnu účelu poskytnuté dotace z dotačního programu 

Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, tělovýchovy a sportu na projekt číslo 

SMR022010/0100 s názvem „Vybavení keramické dílny“. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/17/89/2010 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. s c h v a l u j e  
      změnu účelu dotace u projektu číslo SMR022010/0100 dle přílohy důvodové zprávy 

 

K bodu 5. 

Vratky finančních prostředků z poskytnutých dotací z dotačního programu 

Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, tělovýchovy a sportu a návrh na jejich 

přerozdělení. 

 

 Bc. Ondřej Knotek informoval o vrácených finančních prostředcích z poskytnutých dotací 

z dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, tělovýchovy a sportu 

a představil návrh na jejich přerozdělení. 

 Ing. Rostislav Jireš navrhl, aby případné vrácené prostředky z těchto dotačních programů, 

které již nebude možné z časových důvodů schválit na jiné projekty, byly využity k nákupu 

sportovních cen. Tento materiál by byl k dispozici pro potřeby představitelů kraje jako ceny 

při jejich účasti na sportovních a volnočasových akcí zejména mládeže. Evidenci a správu 

by zajišťoval tajemník výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje. 

 Po proběhlé diskuzi členové výboru s tímto návrhem souhlasili. Mgr. Tomáš Záviský 

prověří možnost a postup realizace tohoto návrhu u příslušných odborů KÚ. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/17/90/2010 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í  
      předložený seznam příjemců dotace, kteří vypověděli smlouvu o poskytnutí dotace 

z dotačního programu Královéhradeckého kraje v oblasti v oblasti volného času, 

tělovýchovy a sportu na rok 2010 

 II. d o p o r u č u j e  
      

orgánům Královéhradeckého kraje seznam příjemců dotace a žadatelů, kterým 

na základě zhodnocení jejich žádosti a projektu by bylo vhodné dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje přidělit 
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K bodu 6. 

Zásady poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje 

fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjející veřejně prospěšnou činnost na území kraje. 

 

 Ing. Marcel Zadrobílek představil výboru návrh Zásady poskytování finanční podpory 

z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám 

vyvíjející veřejně prospěšnou činnost na území kraje. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/17/91/2010 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. d o p o r u č u j e  
      Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Zásady poskytování finanční podpory 

z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám 

vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje dle předloženého návrhu 

 

K bodu 7. 

Návrh účasti výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách V. letní olympiády dětí a mládeže 

České republiky 2011. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval o návrhu účasti výpravy Královéhradeckého kraje 

na Hrách V. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2011 (dále jen ODM 2011) 

a shrnul základní aspekty ODM 2011. Mgr. Záviský dále charakterizoval předpokládané 

náklady výpravy kraje a uvedl návrhy opatření, které bude pravděpodobně nutné podniknout 

v souvislosti s výší prostředků vyčleněných v rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 

2011 na tento projekt a vyššími finančními nároky způsobenými výrazně větším počtem 

sportů a účastníků krajských výprav.  

 Členové výboru si uvědomují zvýšené finanční náklady na ODM 2011 i situaci v rámci 

plánovaného rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2011. Členové výboru se shodli 

na nutnosti zajistit účast výpravy Královéhradeckého kraje na tomto významném 

celorepublikovém projektu i kvalitu podmínek výpravy kraje. 

 Miloš Jon poukázal na možnost využití sponzora výpravy kraje. Mgr. Tomáš Záviský 

k tomu uvedl, že dle manuálu k projektu ODM jsou kraje dosti omezeny v nabídce 

zviditelnění sponzorů výpravy kraje. Dle tohoto manuálu není možné na dresech sponzory 

prezentovat (zde může být uvedeno pouze logo výrobce oblečení). Logo sponzora výpravy 

může být uvedeno pouze na nástupovém oblečení výpravy - a to pouze na rukávu ve 

velikosti max. 12 cm
2
. Přesto Mgr. Záviský vyzval členy výboru, aby odbor školství 

informovali o případném zájemci o sponzorování výpravy kraje. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/17/92/2010 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. p r o j e d n a l  
      informaci o Hrách V. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2011 

 II. d o p o r u č u j e  
      

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit účast výpravy Královéhradeckého 

kraje na Hrách V. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2011 

 

K bodu 8. 

Projednání návrhu mimořádných odměn pro občany za práci ve výboru zastupitelstva za rok 

2010. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský přednesl návrh mimořádných odměn pro občany za práci ve výboru 

zastupitelstva za rok 2010 a upřesnil postup stanovení výše navržených odměn (výše je 

stanovena dle účasti jednotlivých členů výboru).  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/17/93/2010 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. p r o j e d n a l  
      návrh mimořádných odměn pro občany za práci ve výboru zastupitelstva za rok 2010 

 II. s o u h l a s í  
      

s předloženým způsobem a návrhem mimořádných odměn pro občany za práci 

ve výboru zastupitelstva za rok 2010 

 

K bodu 9. 

Diskuze, různé. 

 

 Miloš Jon informoval o úspěchu sportovců z našeho kraje - Karolíny Kalašové (obsadila 

1. a 2. místo v závodě horských kol a časovce) a Gabriely Vognarové (získala stříbrnou 

medaili ve střelbě ze vzduchovky), které náš kraj a Českou republiku úspěšně 

reprezentovaly na 1. letních Olympijských hrách mládeže, Singapur 2010. Miloš Jon navrhl 

jejich ocenění krajem. Mgr. Tomáš Záviský k tomu uvedl, že je toto ocenění již 

připravováno. 

 Ing. Rostislav Jireš se vyjádřil k zápisu z jednání Všesportovního kolegia 

Královéhradeckého kraje, který byl zaslán členům výboru. Ing. Jireše upozornil, že jednání 

výboru zastupitelstva je ze zákona neveřejné a je zcela v kompetenci výboru, kdo bude na 

jednání pozván jako host. S tímto názorem souhlasili i ostatní členové výboru a tajemníkovi 

výboru bylo uloženo připravení a odeslání odpovědi Všesportovnímu kolegiu 

Královéhradeckého kraje. 

 Mgr. Jiří Pekař informoval výbor o připravované krajské sportovní konferenci.  
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Vzhledem k tomu, že program 17. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl vyčerpán, ukončil Ing. Rostislav Jireš jednání 

v 16:15 hodin. 
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 14. 10. 2010 (od 15:00). 

 

 

 

 

 

 

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

 Ing. Rostislav Jireš RSDr. Jaroslav Ošťádal 

 pověřen řízením jednání výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 8. 9. 2010 

 

 

 

 

 

 

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

 podpis 


