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Zápis 
 

z 18. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 14. 10. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti N2.903 

v RegioCentru Nový pivovar 

 

 

Přítomni: MUDr. Jan Michálek, Bc. Lukáš Janeček, Ing. Rostislav Jireš, Miloš Jon, 

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

MUDr. Jiří Veselý, František Vrabec 

Omluveni: Ing. Aleš Gonák, RSDr. Jaroslav Ošťádal 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: PhDr. Jiří Nosek, Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Milena kousalová, 

Ing. Marcel Zadrobílek, Mgr. Dana Komorová, Mgr. Jiří Pekař, Ing. Jiří Bláha, 

Ing. Jiří Kadaník 

 

Program: 

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

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

3. Nové projednání 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 poskytnutých dotací z dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti 

volného času, tělovýchovy a sportu.  

5. Aktualizace Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2013. 

6. Dotační programy Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, tělovýchovy a sportu 

pro rok 2011 (alokace finančních prostředků, úprava podmínek atd.). 

7. Souhrnná informace o soutěžích vyhlašovaných MŠMT ČR. 

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

Královéhradeckého kraje ze dne 2. 9. 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. 

 



 Strana 2 (celkem 5)  

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení (se změnou pořadí bodů programu). 

 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/18/94/2010 

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. 

Nové projednání 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. 

 

 MUDr. Jan Michálek informoval o pozvání zástupců Východočeského tenisového svazu 

o. s. a požádal výbor o souhlas s jejich vystoupením. Členové výbor s jejich vystoupením 

souhlasili. 

 Zástupci Východočeského tenisového svazu o. s. Ing. Jiří Bláha a Ing. Jiří Kadaník 

charakterizovali vývoj ve Východočeském tenisovém svazu o. s. a změnách v jeho vedení. 

Zároveň uvedli, že všechny kontrolované projekty v roce 2009 byly realizovány a jejich 

řádné vyúčtování mělo splnit minulé vedení svazu. V závěru svého vystoupení požádali 

výbor o přehodnocení usnesení z minulého jednání výboru k výši smluvní pokuty. 

 Miloš Jon doplnil další informace o situaci v souvislosti s Východočeským tenisovým 

svazem o. s - odebrání licence Východočeskému tenisovému svazu o. s., vznik nového 

oblastního tenisového svazu, zrušení sportovního centra mládeže u Východočeského 

tenisového svazu o. s. atd. 

 Ing. Rostislav Jireš navrhl, aby byla výše smluvní pokuty Východočeskému tenisovému 

svazu o. s. stanovena dle položek, které chybně vyúčtoval. 

 Mgr. Tomáš Záviský zopakoval závěry z provedené kontroly a charakterizoval jednotlivé 

položky, na které byly vystaveny doklady po datu ukončení projektu i datu odevzdání 

závěrečné zprávy a vyúčtování projektu. Celková výše těchto položek za všechny 3 

kontrolované projekty je 38.855,- Kč. 

 Členové výboru diskutovali nad návrhem revokovat usnesení z minulého jednání výboru 

k této záležitosti a přijetí nového usnesení. Z diskuze vyplynul návrh, aby výše sankce byla 

stanovena na 25 % poskytnuté podpory – 15.000,- Kč. 

 

Návrh – hlasovat o usnesení navrženém v diskuzi. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 1 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/18/95/2010 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. r e v o k u j e  
      usnesení Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje č. VST/17/88/2010 ze dne 2. 9. 2010 v části II. následovně: 

 

II. d o p o r u č u j e  
      

Radě Královéhradeckého kraje schválení smluvní pokuty ve výši 25 % 

poskytnutých finančních prostředků (celkem 15.000,- 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 poskytnutých dotací z dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti 

volného času, tělovýchovy a sportu.  

 

 Mgr. Dana Komorová informovala výbor o podaných žádostech o změnu účelu 

poskytnutých dotací z dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, 

tělovýchovy a sportu. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/18/96/2010 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. s c h v a l u j e  
      změnu účelu dotace u projektů uvedených v příloze důvodové zprávy 

 

K bodu 5. 

Aktualizace Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2013. 

 

 Ing. Marcel Zadrobílek představil výboru aktualizované dokumenty k Dotační strategii 

Královéhradeckého kraje 2010-2013. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/18/97/2010 

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 aktualizaci Dotační strategie 

Královéhradeckého kraje 2010-2013 dle předložených dokumentů 
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K bodu 6. 

Dotační programy Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, tělovýchovy a sportu pro 

rok 2011 (alokace finančních prostředků, úprava podmínek atd.). 

 

 Mgr. Tomáš Záviský přednesl návrh alokace finančních prostředků a návrh na možnou 

úpravu podmínek dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, 

tělovýchovy a sportu pro rok 2011. 

 Ing. Rostislav Jireš navrhl, aby hodnotící komise při zpracovávání návrhu na podpoření 

podaných projektů pro rok 2011 připravila návrh s pořadím projektů a jejich podpoření by se 

odvíjelo od výše finančních prostředků uvolněných na tyto dotační programu v průběhu 

roku 2011. 

 PhDr. Jiří Nosek poukázal na složitou situaci rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2011 

a potřebu snížení výdajů a nutnost financovat nezbytně nutné položky jako je například 

financování sociálních služeb v kraji. 

 Miloš Jon informoval o pravděpodobné výstavbě několika hřišť s umělým povrchem 

v Královéhradeckém kraji v příštím roce financovaných z prostředků projektu ČMFS 

„Minihřiště 2011“ a potřebě jejich dofinancování z regionálních zdrojů. 

 Mgr. Jiří Pekař upozornil na snižování finančních prostředků na podporu sportu ze zdrojů 

Sazky a.s. a ze státního rozpočtu ČR. Zároveň informoval o pravděpodobné změně systému 

financování ČSTV – finanční prostředky budou rozdělovány prostřednictvím sportovních 

svazů. Dále uvedl, že snížení finančních prostředků na oblast sportu z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje z 8.100.000,- Kč v roce 2009 na plánovaných 1.625.000,- Kč 

v roce 2011 je velice razantní a výrazně ovlivní realizaci mnohých sportovních akcí, aktivit 

a projektů v Královéhradeckém kraji. 

 Členové výboru dále diskutovali nad předloženými návrhy na alokaci finančních prostředků 

a na úpravu podmínek dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, 

tělovýchovy a sportu pro rok 2011. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení upraveném dle proběhlé diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/18/98/2010 

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 

1. procentuální alokaci finančních prostředků u dotačních programů 

Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, tělovýchovy a sportu pro rok 2011 

dle předloženého návrhu 

2. navržené podmínky dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti volného 

času, tělovýchovy a sportu pro rok 2011 dle projednaných úprav 

 

K bodu 7. 

Souhrnná informace o soutěžích vyhlašovaných MŠMT ČR. 

 

 Mgr Milena Kousalová podala souhrnnou informaci o soutěžích vyhlašovaných MŠMT ČR 

v Královéhradeckém kraji v 1. pololetí roku 2010. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/18/99/2010 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. p r o j e d n a l  
      souhrnnou informaci o soutěžích vyhlašovaných MŠMT ČR v Královéhradeckém kraji 

v 1. pololetí roku 2010 

 

 

K bodu 9. 

Diskuze, různé. 

 

 Mgr. Jiří Pekař informoval výbor o připravované krajské sportovní konferenci, která 

proběhne 24. 11. 2010 v sále Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Pozvánka členům 

výboru bude zaslána. 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 18. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

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

v 16:20 hodin.  
 

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

 

 

 

 

 

 

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

 MUDr. Jan Michálek Ing. Rostislav Jireš 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 20. 10. 2010 

 

 

 

 

 

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

 podpis 

 


