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Zápis 
 

z 31. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 1. 3. 2012 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 Mojžíš, František Škvařil, Ing. Pavel Šubr,  

Omluveni: RSDr. Jaroslav Ošťádal, Rudolf Polák, Jan Prouza, MUDr. Jiří Veselý, 
František Vrabec 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský (omluven) 

Přizváni: Mgr. Táňa Šormová, JUDr. Radmila Šulcová, Mgr. Jiří Pekař, Ing. Jiří Pavlíček, 
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. Informace o výsledku jednání hodnotící komise pro jednoleté programy Královéhradeckého 

kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy vyhlášených na rok 2012. 

4. Závěrečná zpráva o výpravě Královéhradeckého kraje na Hrách V. zimní olympiády dětí 
a mládeže České republiky 2012. 

5. 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 30. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje ze dne 9. 2. 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 Ing. Rostislav Jireš. Navržený program byl schválen beze 
změny. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/31/164/2012 

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 Ing. Rostislava 

Jireše jako ověřovatele zápisu 
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K bodu 3. 

Informace o výsledku jednání hodnotící komise pro jednoleté programy Královéhradeckého 
kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy vyhlášených na rok 2012. 
 

 Bc. Ondřej Knotek informoval o výsledku jednání hodnotící komise pro jednoleté programy 
Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy vyhlášených na rok 
2012. 

 Proběhla diskuze o dotačních programech Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, 
sportu a tělovýchovy vyhlášených na rok 2012 a jejich podmínkách. Bylo dohodnuto, 
že odbor školství ve spolupráci s odborem grantů a dotací připraví k projednání podmínky 
dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy 
na květnové jednání výboru STV. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/31/165/2012 

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 výsledku jednání hodnotící komise pro jednoleté programy 

Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy vyhlášených 
na rok 2012 

II. d o p o r u č u j e  
      Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit rozdělení dotace na dotační programy 

v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy dle předloženého návrhu vč. seznamu 
žádosti navržených k vyřazení z hodnocení 

III. s c h v a l u j e  
      seznam žádostí, které v případě navýšení alokace budou předloženy k přidělení dotace 

 

K bodu 4. 

Závěrečná zpráva o výpravě Královéhradeckého kraje na Hrách V. zimní olympiády dětí 
a mládeže České republiky 2012. 

 

 MUDr. Jan Michálek uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k tomuto bodu 

jednání členům výboru e-mailem před jednáním výboru.  
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/31/166/2012 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. p r o j e d n a l  
      závěrečnou zprávu k zabezpečení výpravy Královéhradeckého kraje na "Hrách V. zimní 

Olympiády dětí a mládeže České republiky 2012" (dále jen ODM 2012) 
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 II. d o p o r u č u j e  
      Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit, z částky vyčleněné v rozpočtu 

Královéhradeckého kraje pro zajištění výpravy Královéhradeckého kraje na ODM 2012 
– kap. 9, poskytnutí: 
1. daru v podobě reprezentačního oblečení (vč. fandítek) Královéhradeckému 

krajskému šachovému svazu a Královéhradeckému krajskému sdružení ČSTV 
(zastupujícímu krajské sportovní svazy bez právní subjektivity uvedené v důvodové 
zprávě) dle příslušného počtu účastníků za jednotlivé soutěže vč. předloženého 
návrhu darovací smlouvy 

2. daru v podobě dresů (hokejové dresy a rukavice), které byly využity při ODM 
2012, Královéhradeckému krajskému sdružení ČSTV vč. předloženého návrhu 
darovací smlouvy 

3. finančního daru - Olfin car - Vella Trutnov (16.700,- Kč), Sportovní akademie, o. s. 
(4.800,- Kč), TJ SVS Krkonoše Vrchlabí (7.300,- Kč), TENDR SKI s.r.o. (3.800,- 
Kč) a ZŠ nám. Míru Vrchlabí (5.900,- Kč) na zajištění dopravy členů výpravy 
Královéhradeckého kraje při ODM 2012 vč. předloženého návrhu darovací 
smlouvy 

 

K bodu 5. 

Diskuze, různé. 

 

 Zástupci ČSTV informovali o problémech s využitím dotace dle nastaveného členění 
přijatelných nákladů, které je možné hradit z poskytnuté dotace. Královéhradecké krajské 
sdružení ČSTV (ve spolupráci s jednotlivými okresními sdruženími v KHK) předloží návrh 
na čerpání dotace, které bude projednáno výborem STV. 

 Mgr. Jiří Pekař informoval výbor o termínu vyhlášení nejúspěšnějších sportovců 
Královéhradeckého kraje za rok 2011, které proběhne 29. 3. 2012. 

 Ing. Jiří Pavlíček informoval o vyhlášení nejúspěšnějších sportovců za okres Hradec 

Králové za rok 2011, které proběhne 9. 3. 2012. 
 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 31. 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. 4. 2012 (od 15:00).  

 

 

 

 

 

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

 MUDr. Jan Michálek Ing. Rostislav Jireš 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 12. 3. 2012 

 

 

 

 

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

 podpis 


