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Zápis 
 

z 23. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 14. 4. 2011 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, 

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

František Vrabec 

Omluveni: MUDr. Jan Michálek, RSDr. Jaroslav Ošťádal, MUDr. Jiří Veselý 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Svatava Odlová, Ing. Vladimír Soběslav, 

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. Informace o výsledku jednání hodnotící komise pro jednoleté programy Královéhradeckého 

kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy vyhlášených na rok 2011. 

4. Zabezpečení regionálních aktivit Královéhradeckého kraje v oblasti volného času dětí a 

mládeže. 

5. Informace o vyhlášení výběrového řízení na pořadatele Her VI. letní olympiády dětí 

a mládeže České republiky 2013. 

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

dětí a mládeže České republiky 2011. 

7. Diskuze, různé. 

 

 

Jednání v 15:00 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 22. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje ze dne 10. 2. 2011 byl vzat na vědomí všemi přítomnými členy výboru 

bez výhrad. 

 

K bodu 2. 

Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.  

 

 Ing. Rostislav Jireš 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 Mgr. Libor Mojžíš. Navržený program byl schválen beze 

změny. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/23/117/2011 

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 Mgr. Libora Mojžíše jako ověřovatele zápisu 

 

K bodu 3. 

Informace o výsledku jednání hodnotící komise pro jednoleté programy Královéhradeckého 

kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy vyhlášených na rok 2011. 

 

 Bc. Ondřej Knotek podal výboru souhrnnou informaci o výsledcích jednání hodnotící 

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

a tělovýchovy vyhlášených na rok 2011. Dále informoval o žádostech, na které žadatelé 

podali také žádost o podporu z darů Rady Královéhradeckého kraje: 

o  Z&APACHE Team, o.s. projekt s názvem „Český pohár MTB XCO mládeže a 

doprovodný cyklistický závod pro děti“ (projekt č. 11SMR09-0044). 

o Max 1 marketing s.r.o. projekt s názvem „CYKLOMARATON TOUR RWE 

OKOLOHRADCE“ (projekt č. 11SMR10-0030). 

U těchto žádostí navrhl Ing. Rostislav Jireš, aby si žadatelé vybrali, zda přijmou podporu 

z darů rady či podporu z grantového programu. K této věci Miloš Jon navrhl, aby byly 

prostředky z darů rady převedeny do grantových programů a rozděleny v grantovém řízení. 

Výbor se shodl na návrhu, aby tyto akce nebyly podpořeny z dotačních programů (pouze 

v rámci darů rady kraje). Výbor dále upozorňuje na důsledné dodržování předpisů kraje, tak 

aby akce nebyly podporovány z více zdrojů Královéhradeckého kraje (dary rady, granty 

atd.).  

 Ing. Rostislav Jireš upozornil na několik případů žádostí, které byly podány na pořádání 

sportovních a volnočasových akcí „o pohár starosty…“ a navrhl, aby se v rámci pravidel 

dotačních programů stanovila podmínka, že Královéhradecký kraj nebude podporovat akce 

konané pod záštitou jiného subjektu (uvedeného v názvu akce).  

 Ing. Rostislav Jireš přednesl návrh, aby bylo rozdělení zbývajících finančních prostředků 

v dotačních programech v oblasti sportu a volnočasových aktivit výboru předloženo 

na jednání v září 2011 a aby projekty předložené k podpoření byly z dotačních programů 

na celoroční činnost a materiální vybavení. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/23/118/2011 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í  
      informace z dotačního řízení pro rok 2011 v oblasti volnočasových aktivit, tělovýchovy 

a sportu 

II. d o p o r u č u j e  
      orgánům Královéhradeckého kraje schválit seznam příjemců dle přílohy důvodové 

zprávy kromě projektů: 

o Z&APACHE Team, o.s. projekt s názvem „Český pohár MTB XCO 

mládeže a doprovodný cyklistický závod pro děti“ (projekt č. 11SMR09-

0044). 

o Max 1 marketing s.r.o. projekt s názvem „CYKLOMARATON TOUR RWE 

OKOLOHRADCE“ (projekt č. 11SMR10-0030). 
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K bodu 4. 

Zabezpečení regionálních aktivit Královéhradeckého kraje v oblasti volného času dětí 

a mládeže. 

 

 Mgr. Táňa Šormová podala výboru informace o výsledku jednání pracovní skupinu pro 

revizi a přípravu návrhu zabezpečení regionálních aktivit Královéhradeckého kraje v oblasti 

volného času dětí a mládeže vč. projednávaných variant řešení, náplně regionálních aktivit, 

závěrů a doporučení komise. Dále poděkovala Mgr. Svatavě Odlové a odboru školství 

za vynikající přípravu informací k dané problematice a podkladů k jednání pracovní 

skupiny. 

 Ing. Rostislav Jireš k této věci uvedl, že je nutné splnit zákonnou povinnost kraje a zajistit 

organizace soutěží. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/23/119/2011 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. p r o j e d n a l  
      závěry pracovní skupiny pro revizi a přípravu návrhu zabezpečení regionálních aktivit 

Královéhradeckého kraje v oblasti volného času dětí a mládeže 

II. d o p o r u č u j e  
      Radě a Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje doplnit zřizovací listinu Školského 

zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje 

o činnosti, které budou zabezpečovat soutěže, přehlídky a další regionální aktivity v 

Královéhradeckém kraji v oblasti volného času dětí a mládeže: 

 

Článek 2 zřizovací listiny: Vymezení hlavního účelu a předmětu činností - doplnit 

bodem: 

3. Spolupracuje se školami a školskými zařízeními při organizaci soutěží a přehlídek. 

4. Podílí se na činnostech souvisejících se zabezpečením regionálních aktivit v oblasti 

volného času dětí a mládeže. 

 

K bodu 5. 

Informace o vyhlášení výběrového řízení na pořadatele Her VI. letní olympiády dětí 

a mládeže České republiky 2013. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval výbor o vyhlášení výběrového řízení na pořadatele Her 

VI. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2013. Přečetl části dopisu předsedy 

ČOV MUDr. Milana Jiráska a upřesnil podmínky a strukturu žádosti na pořádání Her 

VI. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2013. 

 Miloš Jon uvedl, že pořádání her olympiády dětí a mládeže je náročné, bylo by nutné 

dobudovat některá sportoviště (např. chybějící tribunu na atletickém stadionu v HK) atd. 

Při plánování se také projevují další vlivy ostatních měst, krajských svazů atd. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/23/120/2011 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. p r o j e d n a l  
      

informaci o vyhlášení výběrového řízení na pořadatele Her VI. letní olympiády dětí 

a mládeže České republiky 2013 

 

K bodu 6. 

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

dětí a mládeže České republiky 2011. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský seznámil výbor s vývojem přípravy výpravy Královéhradeckého kraje 

na Hry V. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2011 a aktivitami od minulého 

jednání výboru (výběr dodavatele reprezentačního oblečení, jednání s organizátory ODM 

2011, jednání se zástupci krajských svazů, přípravou velikostí reprezentačního oblečení, 

zahájení přípravy přihlášky „C“ – jmenovitá nominace atd.). 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/23/121/2011 

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 7. 

Diskuze, různé. 

 

 Mgr. Táňa Šormová informoval o konání Regionální vzájemné výměny zkušeností 

Královéhradeckého kraje, která proběhla od 18. 3. do 20. 3. 2011. Pořadatelem byla Aliance 

dětí a mládeže Královéhradeckého kraje. Mgr. Táňa Šormová informovala o účelu a obsahu 

celé akce. Zároveň informovala o připravované Celostátní vzájemné výměně zkušeností, 

která proběhne v Hradci Králové 16. – 20. 11. 2011. Mgr. Tomáš Záviský uvedl, že odboru 

školství KÚ KHK nebyla pozvánka na Regionální vzájemnou výměnu zkušeností 

Královéhradeckého kraje zaslána. 

 Mgr. Svatava Odlová podala informaci o konání pěvecké soutěž pro začínající zpěváky – 

děti a mládež ve věku 9-26 let s mezinárodní účastí „Česko zpívá“ organizovanou TŠ 

BONIFÁC o. s. (podrobné informace viz http://www.cesko-zpiva.cz/ ). Soutěž 

se uskutečnila ve Společenském centru UFFO Trutnov 1. – 2. 4. 2011. 

 Ing. Rostislav Jireš navrhl, aby byl Ing. Jiří Pavlíček (člen Výkonného výboru ČSTV) 

schválen jako stálý host výboru, zejména z důvodu informování výboru o vývoji situace 

ve společnosti Sazka, a.s. a ČSTV. 

 Ing. Rostislav Jireš informoval o úspěšném konání závodů Světového poháru žen v alpských 

disciplínách „Audi FIS Ski WorldCup 2011“ a podpoře tohoto významného projektu 

Královéhradeckým krajem z oblasti cestovního ruchu (bannery, fandítka) a formou zajištění 

dopravy pro žáky škol z Královéhradeckého kraje. Miloš Jon potvrdil velmi pozitivní 

hodnocení počtu účastníků akce. Mgr. Tomáš Záviský doplnil informaci o pozitivní reakce 

ředitelů a pedagogů ze zúčastněných škol. 

 Ing. Rostislav Jireš sdělil informaci k přehledu významných sportovních akcí probíhajících 

v Královéhradeckém kraji v roce 2011 - kalendáři významných akcí (viz informace 

http://www.cesko-zpiva.cz/


 Strana 5 (celkem 5)  

na minulém jednání výboru) a navrhl, aby podmínkou pro podporu z rozpočtu kraje bylo 

nahlášení konání akce do tohoto kalendáře akcí vedeného KÚ Královéhradeckého kraje 

(sport a VČA – odbor školství). Členové výboru diskutovali nad podmínkami a organizací 

tohoto návrhu. 

 

Návrh – hlasovat o vzneseném návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/23/122/2011 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. s c h v a l u j e  
      Ing. Jiřího Pavlíčka jako stálého hosta výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

Návrh – hlasovat o vzneseném návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/23/123/2011 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. d o p o r u č u j e  
      aby podmínkou pro získání podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání 

významné sportovní/volnočasové akce bylo předchozí nahlášení jejího konání 

Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje do přehledu významných akcí probíhajících 

v Královéhradeckém kraji 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 23. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

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

v 16:30 hodin.  
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 12. 5. 2011 (od 15:00). 

 

 

 

 

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

 Ing. Rostislav Jireš Mgr. Libor Mojžíš 

 pověřen řízením jednání výboru ověřovatel zápisu 
 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 20. 4. 2011 

 

 

 

 

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

 podpis 

 


