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Zápis 
 

z 27. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 10. 11. 2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti P1.412 

v RegioCentru Nový pivovar 

 

 

Přítomni: MUDr. Jan Michálek, Ing. Aleš Gonák, Bc. Lukáš Janeček, Ing. Rostislav Jireš, 

Miloš Jon, Mgr. Libor Mojžíš, RSDr. Jaroslav Ošťádal, Rudolf Polák, Jan Prouza, 

František Vrabec 

Omluveni: František Škvařil, Ing. Pavel Šubr, MUDr. Jiří Veselý 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: Mgr. Jiří Pekař, Mgr. Svatava Odlová, Bc. Ondřej Knotek 

 

Program: 

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

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

3. Zásady poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje 

fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje. 

4. Termíny jednání výboru na I. pololetí 2012. 

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

dětí a mládeže České republiky 2012. 

6. Diskuze, různé. 

 

 

 Jednání v 15:00 hodin zahájil předseda Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje MUDr. Jan Michálek, který se omluvil z jednání 

výboru (z důvodu konání společného jednání Rady Královéhradeckého kraje a Rady Města Hradec 

Králové) a pověřil řízením jednání výboru Mgr. Libora Mojžíše.  

Mgr. Libor Mojžíš představil a přivítal hosty jednání a informoval o zaslání zápisu 

z minulého jednání výboru e-mailem. Zápis z 26. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu 

a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 13. 10. 2011 byl vzat 

na vědomí všemi přítomnými členy výboru bez výhrad. 

 

K bodu 2. 

Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.  

 

 Mgr. Libor Mojžíš 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 pan František Vrabec. Navržený program byl schválen beze 

změny. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/27/145/2011 

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 pana Františka 

Vrabce jako ověřovatele zápisu 

 

K bodu 3. 

Zásady poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje 

fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje. 

 

 Bc. Ondřej Knotek uvedl návrh nové verze Zásad poskytování finanční podpory 

z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám 

vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje a charakterizoval navrhované změny 

a úpravy materiálu. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/27/146/2011 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. p r o j e d n a l  
      Zásady poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje 

fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území 

kraje 

II. d o p o r u č u j e  
      Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Zásady poskytování finanční podpory 

z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám 

vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje dle předloženého návrhu 

 

K bodu 4. 

Termíny jednání výboru na I. pololetí 2012. 

 

 Mgr. Libor Mojžíš tlumočil návrh předsedy výboru MUDr. Jana Michálka na změnu jednání 

termínů výboru – druhý čtvrtek v měsíci. Vzhledem k tomu, že některé takto navržené 

termíny kolidují s termínem jednání zastupitelstva kraje a ODM 2012, byly tyto termíny 

posunuty na následující čtvrtek v měsíci. 

 Bc. Ondřej Knotek upozornil na plánovaný termín jednání hodnotícího orgánu k dotačním 

programům Královéhradeckého kraje v oblasti sportu a VČA pro rok 2012, který proběhne 

pravděpodobně 28. 2. 2012. Návrh hodnotícího orgánu tak bude zaslán členům výboru 29. 2. 

2012. Členové výboru s tímto návrhem souhlasili. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/27/147/2011 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. s c h v a l u j e  
      termíny jednání výboru na I. pololetí 2012 

: 

 5. 1. 2012, 

 9. 2. 2012, 

 1. 3. 2012, 

 5. 4. 2012, 

 10. 5. 2012, 

 7. 6. 2012. 

 

K bodu 5. 

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

dětí a mládeže České republiky 2012. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na Hry 

V. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2012 (zpracovaní a zaslání přihlášky 

„B“ s počty členů výpravy KHK, jednání s organizátory ODM 2012, jednání se zástupci 

krajských svazů k přípravě výpravy, webových stránkách ODM 2012 atd.). Zároveň 

představil nabídky zaslané v rámci veřejné zakázky na dodávku sportovního oblečení pro 

výpravu Královéhradeckého kraje na "Hry V. zimní olympiády dětí a mládeže České 

republiky 2012". Členové výboru si prohlédli zaslané vzorky oblečení. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/27/148/2011 

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. zimní 

olympiády dětí a mládeže České republiky 2012 a informaci o nabídkách zaslaných 

v rámci veřejné zakázky na dodávku sportovního oblečení pro výpravu 

Královéhradeckého kraje na "Hry V. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 

2012" 

 

K bodu 6. 

Diskuze, různé. 

 

 Mgr. Libor Mojžíš informoval o žádosti SK Klackaři na podporu ME juniorů v softballu 

2011, které proběhlo v červenci 2011 v Kostelci nad Orlicí. Tuto žádost obdržel předseda 

výboru. Vzhledem k tomu, že výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ani odbor školství nedisponuje finančními 

prostředky, z nichž by mohla být žádost podpořena, doporučili členové výboru MUDr. Janu 

Michálkovi, aby její podpoření projednal s gestorem PhDr. Bc. Jiřím Noskem z darů rady 

kraje. 
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 Mgr. Svatava Odlová informovala o činnostech realizovaných v oblasti regionálních center 

realizovaných v rámci zabezpečení regionálních aktivit Královéhradeckého kraje v oblasti 

volného času dětí a mládež (dodatek zřizovací listiny, příprava metodiky, příprava smlouvy 

se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého 

kraje o zajištění regionálních aktivit atd.). Dále informovala o vyhlášení pilotního 

rozvojového programu MŠMT „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 

2011 – Excelence středních škol 2011“, do kterého se z Královéhradeckého kraje přihlásilo 

18 škol. 

 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení dle návrhu z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/27/149/2011 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. p r o j e d n a l  
      žádost SK Klackaři na podporu ME juniorů v softballu 2011 

II. d o p o r u č u j e  
      předsedovi výboru MUDr. Janu Michálkovi projednat podpoření žádost SK Klackaři 

na podporu ME juniorů v softballu 2011 s gestorem PhDr. Bc. Jiřím Noskem z darů 

rady kraje 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 27. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl vyčerpán, ukončil Mgr. Libor Mojžíš jednání 

v 16:05 hodin.  
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 8. 12. 2011 (od 15:00). 

 

 

 

 

 

 

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

 Mgr. Libor Mojžíš František Vrabec 

 pověřen řízením jednání výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 18. 11. 2011 

 

 

 

 

 

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

 podpis 

 


