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Zápis 
 

z 30. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 9. 2. 2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti N2.903  

v RegioCentru Nový pivovar 

 

 

Přítomni: MUDr. Jan Michálek, Ing. Aleš Gonák, Bc. Lukáš Janeček, Miloš Jon, 

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

František Škvařil, Ing. Pavel Šubr, MUDr. Jiří Veselý, František Vrabec 

Omluveni: Ing. Rostislav Jireš 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: PhDr. Jiří Nosek, Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Jiří Pekař, Ing. Jiří Pavlíček, 
Mgr. Svatava Odlová, 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. Dotační programy Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy 

2012 - informace o žádostech podaných v programu č. 12SMR18 - Podpora vrcholového a 

výkonnostního sportu. 
4. Projednání návrhu poskytnutí dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje: 

 FC Hradec Králové, a.s. - Podpora sportovní činnost mládeže – 2.000.000,- Kč 

 HC VCES Hradec Králové a.s. - Podpora sportovní činnost mládeže – 1.000.000,- 

Kč 

 Agentura LEMAN s.r.o. - Krajský sokolský slet – 650.000,- Kč 

 PSK Velo - Velká cena KHK v silniční cyklistice – 600.000,- Kč 

5. Informace o účasti a výsledcích výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách V. zimní 
olympiády dětí a mládeže České republiky 2012. 

6. 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 29. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje ze dne 5. 1. 2012 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 RSDr. Jaroslav Ošťádal. Navržený program byl schválen 
beze změny. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/30/160/2012 

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 RSDr. Jaroslava 

Ošťádala jako ověřovatele zápisu 

 

K bodu 3. 

Dotační programy Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, tělovýchovy a sportu pro 
rok 2012 - informace o žádostech podaných v programu č. 12SMR18 - Podpora vrcholového 
a výkonnostního sportu. 

 

 Bc. Ondřej Knotek informoval o žádostech podaných v dotačních programech 

Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, tělovýchovy a sportu pro rok 2012 (počty 
žádostí, počty vyřazených žádostí, alokace a požadavky na dotaci – díky snížení 
alokovaných finančních prostředků je zde velký převis požadovaných dotací, procenta 
hodnocení pro podpoření projektů a záměru předložit návrh podpořit kvalitnější projekty 

atd.). Dále informoval o žádostech podaných v programu č. 12SMR18 - Podpora 

vrcholového a výkonnostního sportu. Výbor se shodl na potřebě ohodnotit také tyto projekty 
a předložit je na jednání hodnotící komise 28. 2. 2012. V závěru Bc. Knotek informoval 
o vrácené částce za projekty nerealizované v roce 2011 (123.301,- Kč). 

 MUDr. Jan Michálek v souvislosti s počtem žádostí a požadavku na dotaci uvedl, že je to 
jasný impuls, že částka alokovaná v rozpočtu kraje na tuto oblast není dostatečná. 

 Mgr. Táňa Šormová upozornila, že snížení počtu žádostí v oblasti volnočasových aktivit 
bylo způsobeno změnami a úpravou podmínek vyhlášených programů. 

 PhDr. Jiří Nosek uvedl, že kraj v prvé řadě musí zajistit mandatorní výdaje. 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 

Hlasování: Pro: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/30/161/2012 

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 žádostech podaných v programu č. 12SMR18 - Podpora vrcholového 

a výkonnostního sportu 

 

K bodu 4. 

Projednání návrhu poskytnutí dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval o finančních prostředcích alokovaných v rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na podporu sportovní činnosti a významné sportovní akce na rok 
2012 (kapitola 9.) a o podaných žádostech na tyto aktivity 

 Mgr. Táňa Šormová v souvislosti s těmito žádostmi uvedla, že na základě obdobně 
poskytnutých prostředků a kontroly vyúčtování Sdružení hasičů a FC Hradec Králové 
(kde bylo vyúčtováno více než 50 % na mzdy a OON) doporučuje doplnit do smlouvy 
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procentuální rozdělení přijatelných nákladů, které je možné hradit z poskytnuté dotace.
Členové výboru diskutovali o tomto návrhu a o výši jednotlivých položek. 

 Členové výboru doporučili odboru školství, aby požádal žadatele o doplnění rozpočtů 
k podaným žádostem. Výbor dále vytvořil 3 člennou pracovní komisi ve složení MUDr. Jan 

Michálek, RSDr. Jaroslav Ošťádal a pan František Vrabec, která za výbor připraví návrh 
procentuálního rozdělení přijatelných nákladů, které je možné hradit z poskytnuté dotace. 

Tento návrh pak bude odborem školství doplněn do předloženého návrhu jednotlivých 
dotačních smluv předkládaných ke schválení v zastupitelstvu kraj. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/30/162/2012 

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 finančních prostředcích alokovaných v rozpočtu Královéhradeckého kraje 

na podporu sportovní činnosti a významné sportovní akce na rok 2012 (kapitola 9.) 
a o podaných žádostech na tyto aktivity 

 

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

(z finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Královéhradeckého kraje v kapitole 9. 
na rok 2012) vč. vzoru smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace doplněné 
o procentuální rozdělení přijatelných nákladů, které je možné hradit z poskytnuté 
dotace: 

 Fotbal 88 – zajištění činnosti Fotbalové akademie při sdružení Fotbal 88 – 

2.000.000,- Kč 

 HC VCES Hradec Králové a.s. - podpora sportovní činnost mládeže – 

1.000.000,- Kč 

 Agentura LEMAN s.r.o. - podpora projektu „Krajských prezentací oslav 150 let 
založení Sokola – 150 let v pohybu – 650.000,- Kč 

 hk.cycling - Velká cena KHK v silniční cyklistice – 600.000,- Kč. 

 

K bodu 5. 

Informace o účasti a výsledcích výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách V. zimní 
olympiády dětí a mládeže České republiky 2012. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský podal informaci o účasti a výsledcích výpravy Královéhradeckého 
kraje na Hrách V. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2012. 

 MUDr. Jan Michálek poděkoval pracovníkům odboru školství a krajským sportovním 
svazům za vynikající přípravu výpravy Královéhradeckého kraje na ODM 2012 a navrhl, 
aby toto poděkování bylo vysloveno v usnesení výboru 

 

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

 

Hlasování: Pro: 12 

  Proti: 0 

Zdržel se: 0
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USNESENÍ VST/30/163/2012 

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 účasti a výsledcích výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách V. zimní 

olympiády dětí a mládeže České republiky 2012 

II. v y s l o v u j e  
      poděkování pracovníkům odboru školství a krajským sportovním svazům za vynikající 

přípravu výpravy Královéhradeckého kraje na ODM 2012 

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 30. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 
aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl vyčerpán, ukončil MUDr. Jan Michálek jednání 
v 16:12 hodin.  
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 1. 3. 2012 (od 15:00).  

 

 

 

 

 

 

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

 MUDr. Jan Michálek RSDr. Jaroslav Ošťádal 
 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 20. 2. 2012 

 

 

 

 

 

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

 podpis 

 


