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Zápis 
 

z 20. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 9. 12. 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, Ing. Pavel Šubr, František Vrabec 

Omluveni: Miloš Jon, RSDr. Jaroslav Ošťádal, Rudolf Polák, Jan Prouza, František Škvařil, 

MUDr. Jiří Veselý 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Milena kousalová 

 

Program: 

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

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

3. Vyhlášení výběrového řízení na organizátory soutěží pro děti a mládež vyhlašovaných ve 

spolupráci s Královéhradeckým krajem v roce 2011. 

4. Termíny jednání výboru na I. pololetí 2011. 

5. Průběžná zpráva o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na Hry V. letní olympiády 

dětí a mládeže České republiky 2011. 

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

pro rok 2011 (informace o schválení, vyhlášení, seminářích atd.). 

7. Dofinancování tradičních významných sportovních akcí konaných na území 

Královéhradeckého kraje v oblasti sportu (tzv. trvalé záštity rady kraje). 

8. Informace o krajské konferenci „Tělovýchova a sport v Královéhradeckém kraji“. 

9. 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.  

Zápisy z 18. a 19. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 14. 10. a 24. 11. 2010 byly vzaty 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. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení (se změnou pořadí bodů programu). 

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/20/100/2010 

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. 

Vyhlášení výběrového řízení na organizátory soutěží pro děti a mládež vyhlašovaných ve 

spolupráci s Královéhradeckým krajem v roce 2011. 

 

 Mgr. Milena Kousalová podala informaci k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na 

organizátory soutěží pro děti a mládež vyhlašovaných ve spolupráci s Královéhradeckým 

krajem v roce 2011. 

 Členové výboru diskutovali nad návrhem obsazením členů výboru do komise. 

 

Návrh – hlasovat o usnesení navrženém v diskuzi. 

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/20/101/2010 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. d o p o r u č u j e  
      Radě Královéhradeckého kraje, vyhlásit „Soutěže pro děti a mládež, organizované 

Královéhradeckým krajem v roce 2011“ a vyhlásit výběrové řízení na organizátory 

těchto soutěží 

 

II. n o m i n u j e  
      do výběrové komise na organizátory soutěží pro děti a mládež, vyhlašovaných ve 

spolupráci s Královéhradeckým krajem v roce 2011 tři členy výboru: 

 Bc. Lukáš Janeček, 

 Ing. Rostislav Jireš, 

 František Vrabec. 

 

K bodu 4. 

Termíny jednání výboru na I. pololetí 2011.  

 

 Předseda výboru MUDr. Jan Michálek navrhl termíny jednání výboru na I. pololetí 2011. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/20/102/2010 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. s c h v a l u j e  
      termíny jednání výboru na I. pololetí 2011: 

 13. 1. 2011, 

 10. 2. 2011, 

 10. 3. 2011, 

 14. 4. 2011, 

 12. 5. 2011, 

 9. 6. 2011. 

 

K bodu 5. 

Průběžná zpráva o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na Hry V. letní olympiády 

dětí a mládeže České republiky 2011. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval o stavu příprav výpravy Královéhradeckého kraje na Hry 

V. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2011 (příprava a odeslání přihlášky B, 

jednání s organizátory v Olomouci, jednání se zástupci krajských svazů, zprovoznění 

webových stránek ODM 2011 atd.). 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/20/103/2010 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í  
      

průběžnou zprávu o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na Hry V. letní 

olympiády dětí a mládeže České republiky 2011 

 

K bodu 6. 

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

rok 2011. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský podal informaci k dotačním programům Královéhradeckého kraje 

v oblasti volného času, tělovýchovy a sportu pro rok 2011 - informace o jejich schválení, 

vyhlášení, o organizaci seminářů k těmto programům a novém informačním systému 

podávání žádostí atd. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/20/104/2010 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í  
      informaci o dotačních programech Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, 

tělovýchovy a sportu pro rok 2011 (informace o schválení, vyhlášení, seminářích atd.) 
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K bodu 7. 

Dofinancování tradičních významných sportovních akcí konaných na území 

Královéhradeckého kraje v oblasti sportu (tzv. trvalé záštity rady kraje). 

 

 Mgr. Tomáš Záviský přednesl návrh na dofinancování tradičních významných sportovních 

akcí konaných na území Královéhradeckého kraje v oblasti sportu (tzv. trvalé záštity rady 

kraje). 

 Členové výboru diskutovali nad předloženým návrhem. František Vrabec navrhl, aby akce 

300 zatáček Gustava Havla a Štikovská rokle – Mistrovství Evropy v autokrosu byly 

podpořeny stejnou částkou. 

 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení předloženém odborem školství 

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/20/105/2010 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. d o p o r u č u j e  
      Radě Královéhradeckého kraje podpořit, z finančních prostředků vyčleněných na rok 

2011 pro trvalé záštity rady kraje v oblasti sportu, akce s udělenou trvalou záštitou dle 

návrhu předloženého odborem školství 

 

K bodu 8. 

Informace o krajské konferenci „Tělovýchova a sport v Královéhradeckém kraji“. 

 

 MUDr. Jan Michálek Mgr. Jiří Pekař informovali o proběhlé krajské konferenci 

„Tělovýchova a sport v Královéhradeckém kraji“. Mgr. Pekař předal členům výboru 

pracovní verzi závěrů konference a vyzval je k připomínkování a doplnění tohoto materiálu. 

 Mgr. Táňa Šormová připomněla, že v obdobné situaci jako sportovní organizace jsou také 

další občanská sdružení a NNO pracující s dětmi a mládeží. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/20/106/2010 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í  
      informaci o krajské konferenci „Tělovýchova a sport v Královéhradeckém kraji“ 

konanou 24. 11. 2010 
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K bodu 9. 

Diskuze, různé. 

 

 Ing. Rostislav Jireš informoval o přípravě podpory Světového poháru žen v alpských 

disciplínách „Audi FIS Ski WorldCup, Špindlerův Mlýn 2011“ z projektu Cílená prezentace 

Královéhradeckého kraje II v letech 2010-2011 a z rozpočtu kraje (na dopravu žáků). 

Mgr. Svatava Odlová a Mgr. Tomáš Záviský doplnili informaci o přípravě oslovení škol 

z našeho kraje s nabídkou na dopravu žáků na tuto akci (dle usnesení rady kraje a schválené 

částky v rozpočtu Královéhradeckého kraje pro tyto účely). V lednu/únoru 2011 bude 

podána další zpráva o stavu přípravy těchto aktivit. 

 Mgr. Táňa Šormová vznesla dotaz na uložení materiálu k analýze VČA v Královéhradeckém 

kraji, který byl před několika lety zpracováván, a požádala o jeho zaslání. Mgr. Tomáš 

Záviský uvedl, že materiál je k dispozici na odboru školství v tištěné i elektronické podobě. 

Materiál byl v elektronické podobě Mgr. Táně Šormové zaslán 10. 12. 2010. 

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 20. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

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

v 16:30 hodin.  
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 13. 1. 2011 (od 15:00). 

 

 

 

 

 

 

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

 MUDr. Jan Michálek Ing. Rostislav Jireš 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 15. 12. 2010 

 

 

 

 

 

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

 podpis 

 


