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Zápis 
 

z 24. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 12. 5. 2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti P1.411 

v RegioCentru Nový pivovar 

 

 

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

RSDr. Jaroslav Ošťádal, Rudolf Polák, Jan Prouza, František Škvařil, František Vrabec 

Omluveni: Bc. Lukáš Janeček, Mgr. Libor Mojžíš, Ing. Pavel Šubr, MUDr. Jiří Veselý 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: Ing. Jiří Pavlíček, Mgr. Jiří Pekař 

 

Program: 

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

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

3. Účast výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách V. zimní olympiády dětí a mládeže České 

republiky 2012. 

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

dětí a mládeže České republiky 2011. 

5. Aktuální informace z porady MŠMT s pracovníky krajský úřadů k problematice VČA a 

Bambiriády 2011 v Královéhradeckém kraji. 

6. Informace o vývoji situace ve společnosti Sazka, a.s. a ČSTV (Ing. Pavlíček). 

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

Královéhradeckého kraje ze dne 14. 4. 2011 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 František Vrabec. Navržený program byl schválen beze 

změny. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 



 Strana 2 (celkem 4)  

USNESENÍ VST/24/124/2011 

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 Františka Vrabce 

jako ověřovatele zápisu 

 

K bodu 3. 

Účast výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách V. zimní olympiády dětí a mládeže České 

republiky 2012. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval o doručení pozvánky hejtmana Moravskoslezského kraje 

Ing. Jaroslava Palase a základních informací o Hrách V. zimní olympiády dětí a mládeže 

České republiky 2012. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/24/125/2011 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. p r o j e d n a l  
      informaci o Hrách V. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2012 

II. d o p o r u č u j e  
      orgánům Královéhradeckého kraje: 

1. schválit účast výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách V. zimní olympiády 

dětí a mládeže České republiky 2012 

2. pověřit odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, ve spolupráci 

s ostatními odbory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, zajištěním všech 

kroků souvisejících s přípravou a organizací účasti výpravy Královéhradeckého 

kraje na Hrách V. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2012 

 

K bodu 4. 

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 (příprava přihlášky „C“ – jmenovitá nominace, vlajkonoš výpravy – Jan 

Sychra a další postupy přípravy výpravy kraje). 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/24/126/2011 

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 
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K bodu 5. 

Aktuální informace z porady MŠMT s pracovníky krajský úřadů k problematice VČA 

a Bambiriády 2011 v Královéhradeckém kraji. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský podal informace z porady MŠMT s pracovníky krajský úřadů k 

problematice VČA (novelizace vyhlášky č. 74, Evropský rok dobrovolnictví, Programy 

excelence - na talentovanou mládež, dotační programy MŠMT v oblasti VČA atd.) 

a informoval o konání, termínech a programu Bambiriády 2011 v Královéhradeckém kraji. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/24/127/2011 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í  
      aktuální informace z porady MŠMT s pracovníky krajský úřadů k problematice VČA 

a Bambiriády 2011 v Královéhradeckém kraji 

 

K bodu 6. 

Informace o vývoji situace ve společnosti Sazka, a.s. a ČSTV 

 

 Ing. Jiří Pavlíček informoval o vývoji situace ve společnosti Sazka, a.s. (podání pohledávek 

ve výši cca 20 miliard Kč, pozastavení licence, 26. 5. 2011 proběhne jednání věřitelského 

výboru atd.) a ČSTV (rozpory mezi komorou regionů a komorou svazů, finanční podpoře 

z MŠMT na činnost sportovních svazů a na údržbu sportovních zařízení). 

 Miloš Jon upozornil na základní fakt, že Sazka, a.s.byla primárně určena na financování 

sportu v České republice. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/24/128/2011 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í  
      informace o vývoji situace ve společnosti Sazka, a.s. a ČSTV 
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K bodu 7. 

Diskuze, různé. 

 

 Ing. Jiří Pavlíček podal výboru informaci o projednání problematiky sportu v ČR na jednání 

Asociace krajů České republiky. 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 24. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

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

v 16:10 hodin.  
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 9. 6. 2011 (od 15:00). 

 

 

 

 

 

 

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

 MUDr. Jan Michálek František Vrabec 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 18. 5. 2011 

 

 

 

 

 

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

 podpis 

 


