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Zápis 
 

z 25. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 15. 9. 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, Mgr. Libor Mojţíš, Rudolf Polák, František Škvařil, Ing. Pavel Šubr, 

MUDr. Jiří Veselý, František Vrabec 

Omluveni: RSDr. Jaroslav Ošťádal, Jan Prouza 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: Ing. Jiří Pavlíček, Mgr. Jiří Pekař, Mgr. Svatava Odlová, Ing. Aleš Kmoníček, 

Mgr. Miloš Říha, Mgr. Bronislava Malijovská, Libor Šnajdr, Aleš Ţďárský, 

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

 

Program: 

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

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

3. Prezentace SK Nové Město nad Metují a HC VCES Hradec Králové. 

4. Projednání návrhu mimořádných odměn pro občany za práci ve výboru zastupitelstva za rok 

2011. 

5. Závěrečná zpráva o výpravě Královéhradeckého kraje na Hrách V. letní olympiády dětí a 

mládeţe České republiky 2011. 

6. Dotace FC Hradec Králové, a.s. na zajištění sportovní činnosti mládeţe v klubu FC Hradec 

Králové. 

7. Ţádost Gymnázia J. K. Tyla o navýšení dotace na projekt „Mezi mosty“. 

8. Rozdělení zbývajících finančních prostředků z dotačních programů Královéhradeckého 

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

9. Analýza dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, tělovýchovy 

a sportu vyhlášených rok 2011. 

10. Návrh podmínek dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, 

tělovýchovy a sportu pro rok 2012. 

11. Diskuze, různé. 

- Příspěvky z rozpočtu kraje FC Hradec Králové a HC ČEZ Hradec Králové. 

- Projekt 150let oslav vzniku České obce sokolské. 

- Celostátní velká výměna zkušeností HK 2011. 

 

 

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

Královéhradeckého kraje ze dne 12. 5. 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, navrţeného ověřovatele zápisu a vyzval členy 

výboru k jeho doplnění. Členové výboru nepodali návrh na doplnění programu jednání. 
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Ověřovatelem zápisu byl určen Ing. Rostislav Jireš. Navrţený program byl schválen beze 

změny. 

 

Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdrţel se: 0 

 

USNESENÍ VST/25/129/2011 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. s c h v a l u j e  
      program jednání dle předloţeného návrhu, účast přizvaných hostů a Ing. Rostislava 

Jireše jako ověřovatele zápisu 

 

K bodu 3. 

Prezentace SK Nové Město nad Metují a HC VCES Hradec Králové. 

 

 Zástupci SK Nové Město nad Metují (Libor Šnajdr, Aleš Ţďárský) a Mgr. Bronislava 

Malijovská (místostarostka Nového Města nad Metují) prezentovali činnost a problémy 

sportovního klubu. Zejména hovořili o spravovaném areálu, nákladech na údrţbu a provoz, 

o historii a významných výsledcích SK Nové Město nad Metují, významných pořádaných 

akcích (Atletika pro děti a MČR v atletice ţactva), o podpoře klubu ze strany Nového Města 

nad Metují atd. Zároveň poţádali o podporu jejich činnosti. 

 Zástupci HC VCES Hradec Králové prezentovali zejména nový projekt Krajského centra 

talentované mládeţe v ledním hokeji a poţádali o podporu tohoto projektu ze strany kraje. 

 MUDr. Jan Michálek v této souvislosti upozornil na potřebu vzniku dotačního programu 

na podporu vrcholového sportu v Královéhradeckém kraji. 

 Miloš Jon vznesl dotaz na zástupce SK Nové Město nad Metují – zda podali ţádost 

do dotačních programů MŠMT ČR a zároveň upozornil na malé vyuţívání těchto programů 

ze strany TJ a SK z Královéhradeckého kraje. 

 Ing. Rostislav Jireš také poukázal na potřebu zařazení a finančního podpoření jiţ existujícího 

návrhu dotačního programu KHK na podporu vrcholového sportu v Královéhradeckém 

kraji. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdrţel se: 0 

 

USNESENÍ VST/25/130/2011 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í  
      informace prezentované SK Nové Město nad Metují a HC VCES Hradec Králové 

II. ž á d á  
      odbor grantů a dotací a odbor školství, aby na příští jednání výboru připravili 

a předloţili návrh dotačního programu KHK na podporu vrcholového sportu 

v Královéhradeckém kraji pro rok 2012 

III. u k l á d á  
      MUDr. Janu Michálkovi, předsedovi výboru STV projednat alokaci finančních 

prostředků na program KHK na podporu vrcholového sportu v Královéhradeckém kraji 

z rozpočtu kraje na rok 2012 
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K bodu 4. 

Projednání návrhu mimořádných odměn pro občany za práci ve výboru zastupitelstva za rok 

2011. 

 

 MUDr. Jan Michálek přednesl návrh mimořádných odměn pro občany za práci ve výboru 

zastupitelstva za rok 2011 a upřesnil postup stanovení výše navrţených odměn (výše byla 

stanovena dle účasti jednotlivých členů výboru). 

 Mgr. Tomáš Záviský poţádal členy výboru o aktualizaci údajů v tabulce návrhu 

mimořádných odměn. 

 

Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdrţel se: 0 

 

USNESENÍ VST/25/131/2011 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. p r o j e d n a l  
      návrh mimořádných odměn pro občany za práci ve výboru zastupitelstva za rok 2011 

 II. s o u h l a s í  
      

s předloţeným způsobem a návrhem mimořádných odměn pro občany za práci 

ve výboru zastupitelstva za rok 2011 

 

K bodu 5. 

Závěrečná zpráva o výpravě Královéhradeckého kraje na Hrách V. letní olympiády dětí 

a mládeže České republiky 2011. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský prezentoval závěrečnou zprávu o výpravě Královéhradeckého kraje 

na Hrách V. letní olympiády dětí a mládeţe České republiky 2011. Zároveň pozval členy 

výboru na slavnostní setkání představitelů Královéhradeckého kraje s medailisty, trenéry 

a zástupci krajských svazů k „Hrám V. letní Olympiády dětí a mládeţe České republiky 

2011“, které se uskuteční 24. 10. 2011. 

 

Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdrţel se: 0 

 

USNESENÍ VST/25/132/2011 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í  
      závěrečnou zprávu o výpravě Královéhradeckého kraje na Hrách V. letní olympiády 

dětí a mládeţe České republiky 2011 

II. d o p o r u č u j e  
      Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí: 

1. daru v podobě reprezentačního oblečení a fandítek krajským sportovním svazům 

s právní subjektivitou a Královéhradeckému krajskému sdruţení ČSTV uvedeným 

v důvodové zprávě dle příslušného počtu účastníků za jednotlivé soutěţe 

2. daru v podobě dresů, které byly vyuţity při ODM 2011 krajským sportovním 

svazům s právní subjektivitou a Královéhradeckému krajskému sdruţení ČSTV 

uvedeným v důvodové zprávě dle příslušného počtu účastníků za jednotlivé sporty 
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3. finančního daru - GSC - Auto spol. s r. o. (3.600,- Kč), TJ Lokomotiva Trutnov, 

o. s. (3.900,- Kč), Nový věk TRIATLONU (2.300,- Kč), Klub vodního slalomu 

(2.800,- Kč), Martin Křišťan (2.500,- Kč) na zajištění dopravy členů výpravy 

Královéhradeckého kraje při ODM 2011 

 

K bodu 6. 

Dotace FC Hradec Králové, a.s. na zajištění sportovní činnosti mládeže v klubu FC Hradec 

Králové. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval o ţádosti a návrhu poskytnutí dotace ve výši  

2.000.000,- Kč FC Hradec Králové, a.s. na zajištění sportovní činnosti mládeţe v klubu 

FC Hradec Králové. 

 Ing. Rostislav Jireš navrhl, aby byl návrh usnesení výboru a předmět dotační smlouvy 

s FC Hradec Králové, a.s. doplněn o „…ve spolupráci s ostatními fotbalovými kluby 

v Královéhradeckém kraji“. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdrţel se: 0 

 

USNESENÍ VST/25/133/2011 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. p r o j e d n a l  
      návrh poskytnutí dotace ve výši 2.000.000,- Kč FC Hradec Králové, a.s. na zajištění 

sportovní činnosti mládeţe v klubu FC Hradec Králové 

II. d o p o r u č u j e  
      Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotace ve výši  

2.000.000,- Kč FC Hradec Králové, a.s. na zajištění sportovní činnosti mládeţe v klubu 

FC Hradec Králové v roce 2011 ve spolupráci s ostatními fotbalovými kluby 

v Královéhradeckém kraji 

 

K bodu 7. 

Žádost Gymnázia J. K. Tyla o navýšení dotace na projekt „Mezi mosty“. 

 

 Bc. Ondřej Knotek podal informaci k ţádosti Gymnázia J. K. Tyla o navýšení dotace 

na projekt „Mezi mosty“. 

 

Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdrţel se: 0 

 

USNESENÍ VST/25/134/2011 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í  
      ţádost Gymnázia J. K. Tyla o navýšení dotace na projekt „Mezi mosty“ 

II. d o p o r u č u j e  
      ţádost řešit v rámci přerozdělení zbývajících finančních prostředků z kapitoly 13, 

z prostředků na grantové a dílčí programy a samostatné projekty pro odvětví 

volnočasové aktivity 
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K bodu 8. 

Rozdělení zbývajících finančních prostředků z dotačních programů Královéhradeckého kraje 

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

 

 Bc. Ondřej Knotek přednesl návrh rozdělení zbývajících finančních prostředků z dotačních 

programů Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, tělovýchovy a sportu 

vyhlášených na rok 2011. 

 

Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdrţel se: 0 

 

USNESENÍ VST/25/135/2011 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. p r o j e d n a l  
      odstoupení příjemců od smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu 

Královéhradeckého kraje dle přílohy důvodové zprávy 

II. d o p o r u č u j e  
      Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit seznam příjemců dotace a ţadatelů 

dle přílohy důvodové zprávy 

 

 

K bodu 9. 

Analýza dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, tělovýchovy 

a sportu vyhlášených rok 2011. 

 

 Bc. Ondřej Knotek informoval o Analýze dotačních programů Královéhradeckého kraje 

v oblasti volného času, tělovýchovy a sportu vyhlášených rok 2011 

 

Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdrţel se: 0 

 

USNESENÍ VST/25/136/2011 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. p r o j e d n a l  
      Analýzu dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, 

tělovýchovy a sportu vyhlášených rok 2011 
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K bodu 10. 

Návrh podmínek dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, 

tělovýchovy a sportu pro rok 2012. 

 

 Bc. Ondřej Knotek přednesl návrh podmínek dotačních programů Královéhradeckého kraje 

v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2012 a návrh změn podmínek dotačních programů 

v oblasti volnočasových aktivit pro rok 2012. 

 Členové výboru diskutovali nad předloţenými podmínkami a navrhli doplnit či změnit: 

zachování 1 ţádosti na ţadatele se zapracováním výjimky pro subjekty, které mají více 

sportů max. však 3 ţádosti na dotační program. 

 

Návrh – hlasovat o předloţeném návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdrţel se: 0 

 

USNESENÍ VST/25/137/2011 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. p r o j e d n a l  
      návrh podmínek dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti tělovýchovy 

a sportu pro rok 2012 a návrh změn podmínek dotačních programů v oblasti 

volnočasových aktivit pro rok 2012 

II. d o p o r u č u j e  
      Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit podmínky dotačních programů 

v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2012, dle předloţeného návrhu doplněného 

o navrţené změny (mimo připravovaný dotačního programu KHK na podporu 

vrcholového sportu) 

III. u k l á d á  
      MUDr. Janu Michálkovi, předsedovi výboru STV: 

1. zařadit na program jednání výboru projednání aktualizace Dotační strategie 

Královéhradeckého kraje 2010-2013 vč. příloh a Zásad poskytování finanční 

podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje fyzickým nebo právnickým 

osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje 

2. zařadit na program jednání výboru projednání podmínek dotačních programů 

v oblasti volnočasových aktivit pro rok 2012 

 

 

K bodu 11. 

Diskuze, různé. 

 

 Ing. Rostislav Jireš informoval o alokaci finančních prostředků v rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na příspěvky formou daru FC Hradec Králové (100.000,- Kč) 

a HC ČEZ Hradec Králové (100.000,- Kč). Vzhledem k připravovanému návrhu schválení 

dotací těmto subjektům zastupitelstvem kraje bylo navrţeno, aby vyuţití těchto částek bylo 

projednáno na příštím jednání výboru. 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval o celorepublikovém projektu 150 let oslav vzniku České 

obce sokolské (vč. XV. všesokolského sletu 2012) a ţádosti ČOS na podporu tohoto 

projektu z rozpočtu kraje. Ing. Rostislav Jireš navrhl, aby Mgr. Tomáš Záviský zajistil 

na příští jednání výboru prezentaci zástupců ČOS k tomuto projektu. 

 Bc. Ondřej Knotek informoval výbor o konání Celostátní velké výměny zkušeností 2011, 

která proběhne od 16. do 20. 11. 2011 v Hradci Králové (v areálu středních škol v ulici 

17. listopadu). Zároveň pozval členy výboru na tuto akci. 
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 Mgr. Jiří Pekař informoval výbor o: 

- ţádosti Borského klubu lyţařů Machov na rekonstrukci skokanských můstků 

z dotačních programů MŠMT ČR na rok 2012 a podpůrného dopisu 

Královéhradeckého krajského sdruţení ČSTV, 

- konání vyhlášení Sportovce roku Královéhradeckého kraje za rok 2011, které 

proběhne 29. 3. 2012, 

- konání XI. valné hromady Královéhradeckého krajského sdruţení ČSTV, které 

proběhne 19. 9. 2011 v Hradci Králové, 

- finanční situaci Královéhradeckého krajského sdruţení ČSTV a podání ţádosti 

o podporu na činnost tohoto sdruţení z rozpočtu Královéhradeckého kraje (na rok 

2011 a 2012). 

 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdrţel se: 0 

 

USNESENÍ VST/25/138/2011 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. p r o j e d n a l  
      1. informaci o alokaci finančních prostředků v rozpočtu Královéhradeckého kraje 

na příspěvky z rozpočtu kraje formou daru FC Hradec Králové (100.000,- Kč) a HC 

ČEZ Hradec Králové (100.000,- Kč) 

2. informaci o celorepublikovém projektu 150 let oslav vzniku České obce sokolské 

(vč. XV. všesokolského sletu 2012) a ţádosti ČOS na podporu tohoto projektu 

3. informaci o konání Celostátní velké výměny zkušeností 2011 v Hradci Králové 

4. informaci o ţádosti Borského klubu lyţařů Machov na rekonstrukci skokanských 

můstků z dotačních programů MŠMT ČR na rok 2012, o konání vyhlášení 

Sportovce roku Královéhradeckého kraje za rok 2011, o konání XI. valné hromady 

Královéhradeckého krajského sdruţení ČSTV, o finanční situaci Královéhradeckého 

krajského sdruţení ČSTV a podání ţádosti o podporu na činnost tohoto sdruţení 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

II. ž á d á  
      tajemníka výboru Mgr. Tomáše Záviského o zajištění prezentace zástupců ČOS 

k projektu 150 let oslav vzniku České obce sokolské (vč. XV. všesokolského sletu 

2012) na příští jednání výboru  

III. d o p o r u č u j e  
      předsedovi výboru MUDr. Janu Michálkovi a členu Rady Královéhradeckého kraje 

PhDr. Bc. Jiřímu Noskovi, zaslat na MŠMT ČR společný podpůrný dopis k ţádosti 

Borského klubu lyţařů Machov na rekonstrukci skokanských můstků z dotačních 

programů MŠMT ČR na rok 2012 
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Vzhledem k tomu, ţe program 25. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

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

v 17:35 hodin.  
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 13. 10. 2011 (od 15:00). 

 

 

 

 

 

 

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

 MUDr. Jan Michálek Ing. Rostislav Jireš 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 21. 9. 2011 

 

 

 

 

 

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

 podpis 

 


