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Zápis 
 

z 28. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 8. 12. 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, RSDr. Jaroslav Ošťádal, Rudolf Polák, Jan Prouza, 

František Vrabec 

Omluveni: Bc. Lukáš Janeček, 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. Dotační programy Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, tělovýchovy a sportu 

pro rok 2012 (informace o schválení, vyhlášení, seminářích atd.). 

4. Dofinancování tradičních významných sportovních akcí konaných na území 

Královéhradeckého kraje v oblasti sportu v roce 2012 (tzv. trvalé záštity rady kraje). 

5. Informace k zabezpečení regionálních center realizovaných v rámci zabezpečení 

regionálních aktivit Královéhradeckého kraje v oblasti volného času dětí a mládež 

vč. informace o zabezpečení soutěží MŠMT v roce 2012 v Královéhradeckém kraji. 

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

dětí a mládeže České republiky 2012. 

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

Královéhradeckého kraje ze dne 10. 11. 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 Ing. Rostislav Jireš. Navržený program byl schválen beze 

změny. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/28/150/2011 

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 Ing. Rostislava 

Jireše jako ověřovatele zápisu 

 

K bodu 3. 

Dotační programy Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, tělovýchovy a sportu pro 

rok 2012 (informace o schválení, vyhlášení, seminářích atd.). 

 

 Bc. Ondřej Knotek informoval výbor o schválení dotačních programů Královéhradeckého 

kraje v oblasti volného času, tělovýchovy a sportu pro rok 2012 Zastupitelstvem 

Královéhradeckého kraje a dále o: 

o vyhlášení programů: 12. 12. 2011, uzávěrka: 12. 1. 2012, 

o seminář proběhne 19. 12. 2011 na KÚ (sál zastupitelstva), 

o novinky v dotačním portálu Dotis – zařazen kalendář akcí, 

o upřesnil harmonogram dotačního řízení – předpoklad předložení na jednání 

zastupitelstva kraje 22. 3. 2012, 

o specifikoval 2 podpořené organizace z oblasti sportu, které mají problém 

s vyúčtováním dotace za rok 2011 – FBC Hradec Králové a Golf Club na Vrších – 

tyto organizace dostanou při hodnocení jejich žádostí snížený počet bodů 

(v příslušné položce bodového hodnocení); členové výboru s tímto postupem 

souhlasili. 

 Bc. Ondřej Knotek dále upozornil na vyhlášení programu č. 18 - Podpora vrcholového 

a výkonnostního sportu, na který nejsou v rozpočtu KHK 2012 alokovány finanční 

prostředky. Členové výboru diskutovali nad touto záležitostí. Výbor se shodl na nutnosti 

dodržet usnesení zastupitelstva kraje a postupovat dle schváleného usnesení – vyhlásit tento 

program 12. 12. 2011 s uzávěrkou 12. 1. 2012. 

 Na žádost členů výboru Bc. Ondřej Knotek informoval o průběhu CVVZ (řešení podpory 

akce z rozpočtu KHK, počet účastníků – cca 600, účast představitelů kraje, města a MŠMT 

ČR, akce má kladné hodnocení ze strany účastníků atd.). 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/28/151/2011 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í  
      informaci o dotačních programech Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, 

tělovýchovy a sportu pro rok 2012 (informace o schválení, vyhlášení, seminářích atd.) 
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K bodu 4. 

Dofinancování tradičních významných sportovních akcí konaných na území 

Královéhradeckého kraje v oblasti sportu v roce 2012 (tzv. trvalé záštity rady kraje). 

 

 Mgr. Tomáš Záviský představil návrh na dofinancování tradičních významných sportovních 

akcí konaných na území Královéhradeckého kraje v oblasti sportu v roce 2012 (tzv. trvalé 

záštity rady kraje). Zároveň vysvětli důvody úpravy navrhované výše podpory - v roce 2012 

proběhne u dvou podporovaných akcí: 300 zatáček Gustava Havla a Skiinterkriterium Říčky 

v Orlických horách jubilejní 50. ročník. Z tohoto důvodu navrhuje odbor školství (dočasně - 

pouze pro rok 2012) upravit rozdělení částek u jednotlivých projektů a navýšit výši daru 

u dvou jubilejních akcí. 

 Členové výboru s návrhem souhlasili. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/28/152/2011 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. d o p o r u č u j e  
      Radě Královéhradeckého kraje podpořit, z finančních prostředků vyčleněných na rok 

2012 pro trvalé záštity rady kraje v oblasti sportu, akce s udělenou trvalou záštitou dle 

předloženého návrhu 

 

K bodu 5. 

Informace k zabezpečení regionálních center realizovaných v rámci zabezpečení regionálních 

aktivit Královéhradeckého kraje v oblasti volného času dětí a mládež vč. informace o 

zabezpečení soutěží MŠMT v roce 2012 v Královéhradeckém kraji. 

 

 Mgr. Svatava Odlová informovala výbor o zabezpečení regionálních center realizovaných 

v rámci zabezpečení regionálních aktivit Královéhradeckého kraje v oblasti volného času 

dětí a mládež vč. informace o zabezpečení soutěží MŠMT v roce 2012 v Královéhradeckém 

kraji: 

- problematika bude od 1. 1. 2012 řešena prostřednictvím příspěvkové organizace KHK - 

Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého 

kraje (dále ŠZDVPP), 

- zastupitelstvem Královéhradeckého kraje bylo schváleno doplnění zřizovací listiny 

ŠZDVPP o tyto činnosti, 

- připravuje se (na jednání Rady Královéhradeckého kraje 2. 1. 2012) návrh dohody 

o spolupráci s ŠZDVPP, metodický pokyn k organizaci soutěží vyhlašovaných MŠMT 

ČR v KHK a jmenování členů komisí k soutěžím vyhlašovaných MŠMT ČR. 

 MUDr. Jan Michálek požádal o předložení vyhodnocení nového systému organizace soutěží 

vyhlašovaných MSMT ČR na jednání výboru ve II. pololetí 2012 (na jednání v září či říjnu 

2012). 

 Mgr. Svatava Odlová dále připomněla připravovanou novelu zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), a zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a upozornila na hlavní 

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

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/28/153/2011 

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 center realizovaných v rámci zabezpečení 

regionálních aktivit Královéhradeckého kraje v oblasti volného času dětí a mládež 

vč. informace o zabezpečení soutěží MŠMT v roce 2012 v Královéhradeckém kraji 

 

K bodu 6. 

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 (jednání s organizátory vč. 

prohlídky sportovišť v Ostravě, stanovení velikostí pro reprezentační oblečení, rozeslání 

podkladů pro přihlášku C, výběr vlajkonoše výpravy KHK, kterým bude trojnásobný vítěz 

Světového poháru, Mistr Evropy, 2 na Mistrovství světa a několikanásobný Mistr ČR Leoš 

Roušavý atd.). Další informace o projektu – viz webové stránky: 

http://odm2012.olympic.cz/ . 

 Miloš Jon připomněl nominaci reprezentantů na ODM za jednotlivé kraje, která je dle 

trvalého bydliště. V této souvislosti upozornil, že ne všechny krajské svazy si tuto 

skutečnost plně uvědomují. Může se stát, že někteří sportovci trénují a hrají za sportovní 

kluby v jiném kraji a krajské svazy je nezahrnou do nominace za KHK. Mgr. Tomáš 

Záviský k tomu uvedl, že krajské svazy byly na tuto skutečnost několikrát upozorňovány 

(ze strany KHK). 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/28/154/2011 

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 

 

 

K bodu 7. 

Diskuze, různé. 

 

 Mgr. Jiří Pekař informoval a předal členům výboru přehled krajských sportovních svazů 

sdružených v Královéhradeckém krajském sdružení ČSTV s jejich základními statickými 

údaji. 

http://odm2012.olympic.cz/
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 Členové výboru dále diskutovali nad mimořádnými dotacemi zařazenými do rozpočtu KHK 

na rok 2012. V této souvislosti výbor požádal předsedu výboru MUDr. Jana Michálka, aby 

upozornil tyto subjekty na nutnost podat žádost na rok 2012. 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 28. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

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

v 16:15 hodin.  
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 5. 1. 2012 (od 15:00).  

 

 

 

 

 

 

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

 MUDr. Jan Michálek Ing. Rostislav Jireš 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 15. 12. 2011 

 

 

 

 

 

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

 podpis 

 


