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Zápis 
 

z 22. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 10. 2. 2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti N2.903 

v RegioCentru Nový pivovar 

 

 

Přítomni: MUDr. Jan Michálek, Ing. Aleš Gonák, Ing. Rostislav Jireš, Miloš Jon, 

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

MUDr. Jiří Veselý, František Vrabec 

Omluveni: Bc. Lukáš Janeček, RSDr. Jaroslav Ošťádal, Jan Prouza 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Milena Kousalová, Mgr. Jiří Pekař 

 

Program: 

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

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

3. Výsledek výběrového řízení na organizátory soutěží a přehlídek vyhlašovaných 

Královéhradeckým krajem v roce 2011. 

4. Informace k zabezpečení regionálních funkcí při střediscích volného času z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje. 

5. Návrh na organizační a finanční zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek 

vyhlašovaných MŠMT v roce 2011. 

6. Zakázka malého rozsahu „Sportovní oblečení pro výpravu Královéhradeckého kraje ODM 

2011“. 

7. Diskuze, různé. 

 

 

 Jednání v 15:05 hodin zahájil Ing. Rostislav Jireš, který omluvil předsedu výboru ze začátku 

jednání. Ing. Rostislav Jireš představil a přivítal hosty jednání. Od bodu jednání č. 3 již jednání řídil 

předseda Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje MUDr. Jan Michálek. 

 

K bodu 2. 

Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.  

 

 Ing. Rostislav Jireš přečetl program jednání (doplněný o bod č. 3), navrženého ověřovatele 

zápisu a vyzval členy výboru k jeho doplnění. Členové výboru nepodali návrh na doplnění 

programu jednání. Ověřovatelem zápisu byl určen MUDr. Jiří Veselý. Navržený program 

byl schválen beze změny. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/22/112/2011 

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 MUDr. Jiřího Veselého jako ověřovatele zápisu 
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K bodu 3. 

Výsledek výběrového řízení na organizátory soutěží a přehlídek vyhlašovaných 

Královéhradeckým krajem v roce 2011. 

 

 Mgr. Milena Kousalová prezentovala výsledek výběrového řízení na organizátory soutěží 

a přehlídek vyhlašovaných Královéhradeckým krajem v roce 2011 a návrh na podpoření 

jednotlivých akcí a organizátorů. 

 Ing. Rostislav Jireš poznamenal, že nižší částka u akce č. 12 – „Regionální taneční přehlídka 

dětí ze ZŠ a MŠ“ je navržena z důvodu menší působnosti akce a dále navrhl úpravu návrhu 

usnesení – doplnění slova „části nákladů…“. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení doplněném dle návrhu Ing. Jiřeše. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/22/113/2011 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. p r o j e d n a l  
      výsledek výběrového řízení na organizátory soutěží a přehlídek vyhlašovaných 

Královéhradeckým krajem v roce 2011 

II. d o p o r u č u j e  
      Radě Královéhradeckého kraje schválit předložený výsledek jednání komise pro 

výběrové řízení na organizátory soutěží a přehlídek vyhlašovaných Královéhradeckým 

krajem v roce 2011 a uzavřít s dotčenými organizacemi smlouvu o poskytnutí 

finančního příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje na kompenzaci části nákladů 

vzniklých při těchto soutěžích 

 

K bodu 4. 

Informace k zabezpečení regionálních funkcí při střediscích volného času z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje. 

 

 Mgr. Svatava Odlová shrnula základní informace k zabezpečení regionálních funkcí při 

střediscích volného času z rozpočtu Královéhradeckého kraje v minulých letech (důvody pro 

vznik regionálních funkcí, obsah realizovaných aktivit, konec smluvního období v roce 2011 

atd.) a charakterizovala některá úskalí, která tento systém v minulých letech přinesl. 

 Mgr. Táňa Šormová navázala na vystoupení Mgr. Svatavy Odlové, potvrdila uvedená úskalí 

dosavadního systému a navrhla, aby byla zřízena pracovní skupina, která by připravila návrh 

řešení této problematiky v dalších letech (do roku 2012). 

 MUDr. Jan Michálek navrhl, aby byla skupina složená ze zástupců výboru, zástupce odboru 

školství a odborníků na tuto oblast. Zároveň vyzval členy výboru k zapojení do pracovní 

skupiny.  

 Miloš Jon souhlasil s nutností návrhu nového řešení a uvedl, že např. ve Dvoře Králové nad 

Labem došlo po změně ve vedení DDM k výraznému zaměření DDM na aktivity zejména 

pro obyvatele Dvora Králové nad Labem. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/22/114/2011 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í  
      informace k zabezpečení regionálních funkcí při střediscích volného času z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje 

II. z ř i z u j e  
      pracovní skupinu pro revizi a přípravu návrhu zabezpečení regionálních aktivit 

Královéhradeckého kraje v oblasti volného času dětí a mládeže: 

MUDr. Jan Michálek, 

Ing. Rostislav Jireš, 

Mgr. Libor Mojžíš, 

Mgr. Táňa Šormová,  

Mgr. Svatava Odlová, 

Mgr. Martin Hušek, 

PhDr. Ivo Králíček. 

III. u k l á d á  
      pracovní skupině pro revizi a přípravu návrhu zabezpečení regionálních aktivit 

Královéhradeckého kraje v oblasti volného času dětí a mládeže připravit a předložit 

návrh nového systému řešení této problematiky na jednání výboru 14. 4. 2011. 

 

K bodu 5. 

Návrh na organizační a finanční zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek 

vyhlašovaných MŠMT v roce 2011. 

 

 Mgr. Milena Kousalová přednesla výboru návrh na organizační a finanční zabezpečení 

okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT v roce 2011. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/22/115/2011 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. p r o j e d n a l  
      

návrh na rozdělení finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek 

vyhlašovaných MŠMT v roce 2011 

 

II. d o p o r u č u j e  
      

Radě Královéhradeckého kraje provést rozpočtové opatření, kterým budou rozděleny 

finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR na 

zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT v roce 

2011 dle předloženého návrhu 
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K bodu 6. 

Zakázka malého rozsahu „Sportovní oblečení pro výpravu Královéhradeckého kraje ODM 

2011“. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský seznámil výbor se základními podmínkami zakázky malého rozsahu 

na „Sportovní oblečení pro výpravu Královéhradeckého kraje ODM 2011“ (druh zakázky, 

základní podmínky dle směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje k veřejným zakázkám, 

rozsah a cena plnění, poptávané zboží, termíny zakázky, oslovené firmy atd.). Dále 

charakterizoval předložené nabídky (vč. nabídkových cen) a návrh odboru školství na výběr 

nejvhodnějších nabídek. Na žádost členů výboru prezentoval jednotlivé vystavené nabídky 

firem, které zaslaly vzorky nabízeného oblečení. 

 MUDr. Jan Michálek uvedl, že kvalitnější nabídky prvních tří firem doporučených odborem 

školství budou důstojným reprezentačním oblečením pro sportovce výpravy 

Královéhradeckého kraje. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/22/116/2011 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. p r o j e d n a l  
      nabídky předložené na zakázku malého rozsahu na sportovního oblečení pro výpravu 

Královéhradeckého kraje na „Hry V. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 

2011“ 

II. d o p o r u č u j e  
      odboru školství předložené nabídky v tomto pořadí (řazeno od nejvhodnější): 

1. ALPINE PRO, a.s., 

2. HUSKY CZ, s.r.o., 

3. Bartolini s.r.o. 

 

K bodu 7. 

Diskuze, různé. 

 

 Mgr. Jiří Pekař informoval výbor o jednání obou komor ČSTV (komora svazů a komora 

regionů) k situaci v SAZCE, a.s. a financování ČSTV. Mimo jiné uvedl, že hrozí zrušení 

okresních a krajských sdružení ČSTV. V této souvislosti upozornil na podporu, kterou 

dostávají tyto subjekty v některých krajích (ve výši cca 1,5 mil. Kč). Dále uvedl, že 

zrušením těchto organizačních článků ČSTV může dojít k nejrůznějším problémům - např. 

v souvislosti s neplacením autorských poplatků OSA (Ochranný svaz autorský pro práva k 

dílům hudebním, o. s.) či v souvislosti s vedením účetnictví jednotlivých sportovních klubů 

a tělovýchovných jednot. 

 Ing. Rostislav Jireš informoval výbor o přehledu významných sportovních akcí probíhajících 

v Královéhradeckém kraji v roce 2011 zpracovaný Mgr. Tomášem Záviským. Navrhl, aby 

tento přehled byl zaslán členům výboru a každý měsíc aktualizován (dle aktuálních změn 

a doplnění zaslaných krajskými svazy). František Vrabec vznesl dotaz k akcím z oblasti 

volného času. Mgr. Tomáš Záviský k tomu uvedl, že je do tohoto přehledu zapracována také 

1 významná akce z oblasti volného času – Celostátní vzájemná výměna zkušeností a bude 

doplněna Bambiriáda 2011. Protože jde o přehled republikových a významnějších akcí, další 

regionální akce zde nelze uvést. 

 Mgr. Tomáš Záviský doplnil informaci s tím, že tento přehled byl zpracován ve spolupráci 

s krajskými sportovními svazy a doplněn z přehledu žádostí podaných v rámci dotačních 
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programů Královéhradeckého kraje vyhlášených na podporu oblasti sportu a volnočasových 

aktivit na rok 2011. 

 Ing. Rostislav Jireš podal informaci k Mistrovství Evropy U16 - hejtman Královéhradeckého 

kraje byl osloven s žádostí o záštitu a finanční podporu kraje. Mistrovství bude probíhat 

zejména v Pardubicích. V Hradci Králové se odehraje 1 divize, všechny ostatní zápasy vč. 

finále se uskuteční v Pardubicích. Je pravděpodobné, že akci podpoří město Hradec Králové. 

Ing. Rostislav Jireš dále informoval o přípravách podpory závodů Světového poháru žen 

v alpských disciplínách „Audi FIS Ski WorldCup 2011“ - odbor školství zajišťuje dopravu 

žáků škol z Královéhradeckého kraje – v současné době cca 650 přihlášených (byly dále 

osloveny nejbližší střední školy). Odbor cestovního ruchu zajišťuje reklamní předměty 

(fandítka a šály). Pro žáky bude v místě zajištěn teplý čaj po celou dobu konání závodů. 

Na 24. 2. 2011 je naplánované další jednání s organizátory, v rámci kterého proběhne také 

kontrolní den. 

 MUDr. Jan Michálek navrhl, aby se informování o realizovaných a plánovaných akcích, 

významných výsledcích sportovců kraje atd. stalo stálým bodem jednání. 

 František Škvařil pozval členy výboru na fotbalový turnaj „Kofola CUP“, který se uskuteční 

19. 2. 2011 a zúčastní se ho 8 ligových ženských týmů. 

 Miloš Jon informoval o úspěchu Adama Ziky, který se stal nejúspěšnějším sjezdařem 

25. Zimní světové univerziády v Tureckém Erzurumu. Získal zlato v univerziádní 

kombinaci, která se skládá z nejlepších výsledků ve 4 sjezdařských disciplínách. Miloš Jon 

navrhl, aby sportovci, kteří nás reprezentovali na Olympiádách dětí a mládeže a dále 

úspěšně reprezentovali ČR, se mohli stát např. vlajkonošem výpravy na dalších ročnících 

Olympiád dětí a mládeže. Mgr. Tomáš Záviský k tomu uvedl, že se s tímto počítá a dále je 

plánováno pozvání  těchto sportovců na slavnostní setkání k jubilejnímu 10. ročníku 

olympiád dětí a mládeže - Hry V. zimní olympiády dětí a mládeže 2012. Miloš Jon dále 

krátce informoval o zimním evropském olympijském festivalu mládeže EYOWF 2011 

(European Youth Olympic Winter Festival), který se 12. – 19. 2. 2011 uskuteční 

v Libereckém kraji. 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 22. 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: 10. 3. 2011 (od 15:00). 

 

 

 

 

 

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

 MUDr. Jan Michálek MUDr. Jiří Veselý 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 15. 2. 2011 

 

 

 

 

 

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

 podpis 

 


