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Zápis 
 

z 21. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 13. 1. 2011 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, 

Miloš Jon, RSDr. Jaroslav Ošťádal, Jan Prouza, František Škvařil, František Vrabec 

Omluveni: Mgr. Libor Mojžíš, Rudolf Polák, Ing. Pavel Šubr, MUDr. Jiří Veselý 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: PhDr. Jiří Nosek, Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Svatava Odlová, Ing. Miloslav Roman, 

Bc. Karel Šimek, Ing. Marcel Zadrobílek, Bc. Ondřej Knotek 

 

Program: 

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

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

3. Projednání: 

a. Analýzy hospodářského vývoje Královéhradeckého kraje včetně vymezení 

hospodářsky slabých oblastí  (zpracovatel – Centrum EP). 

b. Analýzy DSO v Královéhradeckém kraji (zpracovatel – Centrum EP). 

4. Ustanovení hodnotící komise pro jednoleté programy Královéhradeckého kraje v oblasti 

volného času, sportu a tělovýchovy vyhlášených na rok 2011 (návrh termínu jednání a 

jmenování členů komise). 

5. Zpráva o činnosti výboru za rok 2010. 

6. Přehled o účasti družstev z KHK ve vyšších soutěžích (J. Pekař). 

7. Diskuze, různé. 

 

 

 Jednání v 15:02 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 20. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje ze dne 9. 12. 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. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení (se změnou pořadí bodů programu). 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/21/107/2011 

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. 

Projednání: 

a) Analýzy hospodářského vývoje Královéhradeckého kraje včetně vymezení 

hospodářsky slabých oblastí  (zpracovatel – Centrum EP). 

b) Analýzy DSO v Královéhradeckém kraji (zpracovatel – Centrum EP). 

 

 Bc. Karel Šimek prezentoval Analýzu hospodářského vývoje Královéhradeckého kraje 

včetně vymezení hospodářsky slabých oblastí a Analýzu DSO v Královéhradeckém kraji. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/21/108/2011 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í  
      Analýzu hospodářského vývoje Královéhradeckého kraje včetně vymezení hospodářsky 

slabých oblastí a Analýzu DSO v Královéhradeckém kraji 

 

K bodu 4. 

Ustanovení hodnotící komise pro jednoleté programy Královéhradeckého kraje v oblasti 

volného času, sportu a tělovýchovy vyhlášených na rok 2011 (návrh termínu jednání a 

jmenování členů komise).  

 

 Ing. Marcel Zadrobílek a Bc. Ondřej Knotek prezentovali důvodovou zprávu k ustanovení 

hodnotící komise pro jednoleté programy Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, 

sportu a tělovýchovy vyhlášených na rok 2011. 

 Členové výboru diskutovali nad návrhem počtu členů komise, složení komise a termínem 

jednání. Po proběhlé diskuzi se členové výboru shodli na 5člené komisi, 2 náhradnících, 

termínu jednání 7. 4. 2011 (8:30) a přizvání pracovníků odboru grantů a dotací a členky 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Mgr. Táně Šormové. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení doplněném dle návrhů z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/21/109/2011 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. s c h v a l u j e  
      na základě Zásad poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu 

Královéhradeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně 

prospěšnou činnost na území kraje dle článku VII. odstavec 5): 

 

1. počet členů hodnotící komise: 5, 

2. termín jednání hodnotící komise: 7. 4. 2011 (8:30), 

3. přizvání pracovníků odboru grantů a dotací na jednání hodnotící komise: 

Ing. Marcel Zadrobílek, Mgr. Dana Komorová, Bc. Ondřej Knotek, 

4. přizvání Mgr. Táně Šormové na jednání hodnotící komise. 

 

II. d o p o r u č u j e  
      Radě Královéhradeckého kraje jmenovat hodnotící komisi pro jednoleté programy 

Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy vyhlášených 

na rok 2011 v tomto složení: 

 

Předseda komise: MUDr. Jan Michálek, 

Člen komise: Ing. Rostislav Jireš, 

Člen komise: František Vrabec, 

Člen komise: František Škvařil, 

Člen komise: Mgr. Tomáš Záviský, 

Tajemník komise: Dana Dernerová. 

 

Náhradník č. 1: RSDr. Jaroslav Ošťádal, 

Náhradník č. 2:  Jan Prouza. 

 

K bodu 5. 

Zpráva o činnosti výboru za rok 2010. 

 

 MUDr. Jan Michálek informoval o zprávě o činnosti výboru za rok 2010 zpracované 

tajemníkem výboru Mgr. Tomášem Záviským a požádal výbor o její schválení. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/21/110/2011 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. s c h v a l u j e  
      

Zprávu o činnosti výboru za rok 2010. 

 

K bodu 6. 

Přehled o účasti družstev z KHK ve vyšších soutěžích. 

 

 Mgr. Jiří Pekař prezentoval zaslaný přehled o účasti družstev z KHK ve vyšších soutěžích 

a zároveň upozornil na chybu v materiálu na str. 2. Upravené znění materiálu je k dispozici 

na webových stránkách Královéhradeckého krajského sdružení ČSTV. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/21/111/2011 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í  
      Přehled o účasti družstev z KHK ve vyšších soutěžích. 

 

K bodu 7. 

Diskuze, různé. 

 

 Mgr. Jiří Pekař informoval výbor o vývoji situace v SAZCE, a.s., o změnách ve financovaní 

ČSTV a o přípravě zprávy o finanční situaci ČSTV. Tato zpráva bude výboru předložena 

na některém z nejbližších jednání výboru (únor, nebo březen 2011). Mgr. Pekař dále 

informoval o termínu slavnostního ocenění nejlepších sportovců Královéhradeckého kraje, 

které se uskuteční 29. 3. 2011. Dále vyzval členy výboru k případnému zapojení 

ve výběrové komisi pro ocenění nejlepších sportovců Královéhradeckého kraje. 

 Miloš Jon doplnil informaci ohledně změn financování ČSTV – fotbalový svaz 

pravděpodobně zajistí fungování okresních svazů v KHK z vlastních prostředků. 

 Mgr. Svatava Odlová krátce informovala o tzv. „regionálních funkcích DDM“ 

realizovaných v Královéhradeckém kraji a o chystané podrobnější informaci k této 

problematice, která bude výboru předložena na jednání 10. 2. 2011. 

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 21. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

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

v 16:00 hodin.  
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 10. 2. 2011 (od 15:00). 

 

 

 

 

 

 

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

 MUDr. Jan Michálek Ing. Rostislav Jireš 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 21. 1. 2011 

 

 

 

 

 

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

 podpis 

 


