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Zápis 
 

z 33. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 10. 5. 2012 od 15:30 hodin v zasedací místnosti N2.903 

v RegioCentru Nový pivovar 

 

 

Přítomni: MUDr. Jan Michálek, Ing. Aleš Gonák, Bc. Lukáš Janeček, Ing. Rostislav Jireš, 
RSDr. Jaroslav Ošťádal, Jan Prouza, Rudolf Polák, František Škvařil, 
MUDr. Jiří Veselý, František Vrabec 

Omluveni: Miloš Jon, Mgr. Libor Mojžíš, Ing. Pavel Šubr,  

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: 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. Vratky finančních prostředků z poskytnutých dotací z dotačního programu 

Královéhradeckého kraje v oblasti volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu – návrh 
na jejich přerozdělení. 

4. Dotační fond Královéhradeckého kraje. 

5. Analýza dotačních programů na podporu tělovýchovy a sportu 2012. 
6. Návrh na změny v dotačních programech Královéhradeckého kraje na oblast volnočasových 

aktivit, tělovýchovy a sportu. 

7. Vyhlášení výběrového řízení na pořadatele Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže České 
republiky 2014. 

8. Žádosti Fotbal 88 o. s. na změny ve smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
schválené Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje na rok 2012. 

9. Žádost o finanční dotaci – TJ Montas Hradec Králové. 
10. Žádost Královéhradeckého krajského sdružení ČSTV na poskytnutí dotace na 2. pololetí 

2012. 

11. Návrh procentuálního rozdělení přijatelných nákladů u žádosti - Český olympijský výbor - 
projekt „Žijeme Londýnem“ – 200.000,- Kč, Snowparkdesign, s.r.o. - 6. ročník „Špindl 
Spring Session“ – 300.000,- Kč. 

12. Diskuze, různé. 
 

 

 Jednání v 15:30 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 32. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje ze dne 5. 4. 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. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/33/174/2012 

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 

 

K bodu 3. 

Vratky finančních prostředků z poskytnutých dotací z dotačního programu 

Královéhradeckého kraje v oblasti volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu – návrh 
na jejich přerozdělení. 
 

 Bc. Ondřej Knotek informoval o vrácených finančních prostředcích z poskytnutých dotací 
z dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti volnočasových aktivit, tělovýchovy 
a sportu a přednesl návrh na jejich přerozdělení. 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/33/175/2012 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. p r o j e d n a l  
      návrh na přerozdělení vrácených prostředků z poskytnutých dotací z dotačních 

programů Královéhradeckého kraje v oblasti volnočasových aktivit, tělovýchovy a 
sportu 

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

předloženého návrhu 

 

K bodu 4. 

Dotační fond Královéhradeckého kraje. 
 

 Ing. Marcel Zadrobílek představil záměr zřízení dotačního fondu Královéhradeckého kraje 

vč. jeho výhod. 
 RSDr. Jaroslav Ošťádal vznesl dotaz, zda dotační fond zahrne také dary rady 

a zastupitelstva. Ing. Marcel Zadrobílek k tomu uvedl, že tato oblast nebude přes fond 
řešena. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/33/176/2012 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í  
      Statut dotačního fondu a Zásady pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje 

II. d o p o r u č u j e  
      Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválení těchto dokumentů dle předloženého 

návrhu 

 

K bodu 5. 

Analýza dotačních programů na podporu tělovýchovy a sportu 2012. 
 

 Bc. Ondřej Knotek shrnul výsledky analýzy dotačních programů na podporu tělovýchovy 
a sportu 2012. 

 Ing. Rostislav Jireš výbor informoval o novém ekonomickém systému, který bude zahrnovat 
také evidenci dotací a bude k dispozici krajským zastupitelům. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/33/177/2012 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í  
      předloženou Analýzu dotačních programů na podporu tělovýchovy a sportu 2012 

 

K bodu 6. 

Návrh na změny v dotačních programech Královéhradeckého kraje na oblast volnočasových 
aktivit, tělovýchovy a sportu. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský představil návrhy na změny v dotačních programech 
Královéhradeckého kraje na oblast volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu. Proběhla 
diskuze nad předloženými návrhy. 

 RSDr. Jaroslav Ošťádal uvedl, že současné dotační programy kraje se více zaměřují 
na  podporu činnosti. Dále upozornil na poměr objemu finančních prostředků určených 
na podporu oblasti volnočasových aktivit – v dřívějších letech: 2:3 proti sportu – v současné 
době 1:3. Proběhla diskuze k tomuto názoru. Někteří členové výboru upozornili, že je to 
v roce 2012 způsobeno zejména nově vyhlašovaným programem na podporu vrcholového 
sportu. 

 Mgr. Tomáš Záviský k tomu uvedl, že na oblast volnočasových aktivit byly v roce 2011 

vyčleněny finanční prostředky ve výši 69,9 % prostředků vyčleněných v roce 2011 

na podporu oblasti sport - tedy poměr 2:3 (volnočasové aktivity: 3.465.000,- Kč, sport: 
4.955.000,- Kč). V roce 2010 byl poměr téměř 1:1 (volnočasové aktivity: 3.244.000,- Kč, 
sport: 3.256.000,- Kč). 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/33/178/2012 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í  
      předložené návrhy na změny v dotačních programech Královéhradeckého kraje na 

oblast volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu 

 

K bodu 7. 

Vyhlášení výběrového řízení na pořadatele Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže České 
republiky 2014. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval o vyhlášení výběrového řízení na pořadatele Her VI. zimní 
olympiády dětí a mládeže České republiky 2014. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/33/179/2012 

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 vyhlášení výběrového řízení na pořadatele Her VI. zimní olympiády dětí 

a mládeže České republiky 2014 

 

K bodu 8. 

Žádosti Fotbal 88 o. s. na změny ve smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
schválené Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje na rok 2012. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský představil 2 žádosti Fotbal 88 o. s. o změny ve smlouvě o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace schválené Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje na rok 
2012. 

 MUDr. Jan Michálek k této věci uvedl informace o ubytovně pro hráče provozované 
občanským sdružením Fotbal 88 o. s. 

 Ing. Rostislav Jireš navrhl doplnit do smlouvy podmínku, která ukládá občanskému sdružení 
Fotbal 88 informovat Královéhradecký kraj o prostředcích vynaložených v roce 2012 FC 

Hradec Králové na platby do klubů regionu - přestupy, výchovné a hostování. Dále navrhl, 
aby byla první odrážka v odstavci I. (1) smlouvy ponechán v původním znění a pouze 
doplněna o služby trenérů mládeže. 

 RSDr. Jaroslav Ošťádal s navrhovanými změnami nesouhlasil a navrhl ponechat smlouvu 
v původním znění. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení upraveném dle návrhů z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 1 

 



 Strana 5 (celkem 8)  

USNESENÍ VST/33/180/2012 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. p r o j e d n a l  
      žádosti Fotbal 88 o. s. na změny ve smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

schválené Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje na rok 2012 

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

neinvestiční účelové dotace schválené Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje na rok 
2012 v odstavci I., (1) v tomto znění: 

- mzdy vč. zákonných odvodů a ostatní osobní náklady trenérů mládeže, služby 
trenérů mládeže – 30 % z poskytnuté dotace 

- ubytování – 20 % z poskytnuté dotace 

- cestovné a dopravné – 10 % z poskytnuté dotace 

- ostatní neinvestiční náklady – 40 % z poskytnuté dotace (z toho: strava hráčů – 

20 %, sportovní vybavení – 20 %) 

 

K bodu 9. 

Žádost o finanční dotaci – TJ Montas Hradec Králové. 

 

 MUDr. Jan Michálek uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k tomuto bodu 
jednání členům výboru e-mailem před jednáním výboru. 

 Členové výboru diskutovali o podpoře žádosti TJ Montas Hradec Králové. Z diskuze vzešly 
dva návrhy na druhou část usnesení: 
- doporučit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje podpořit žádost TJ Montas Hradec  

Hlasování: Pro: 0 

 Proti: 0 

 Zdržel se: 9 

- nedoporučit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje podpořit žádost TJ Montas Hradec 

Králové 

Hlasování: Pro: 3 

 Proti: 0 

 Zdržel se: 6 

 

Ani jedno z doplnění usnesení nebylo schváleno. 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/33/181/2012 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. p r o j e d n a l  
      žádost o finanční dotaci – TJ Montas Hradec Králové 

 

 

K bodu 10. 

Žádost Královéhradeckého krajského sdružení ČSTV na poskytnutí dotace na 2. pololetí 
2012. 

 

 MUDr. Jan Michálek uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k tomuto bodu 
jednání členům výboru e-mailem před jednáním výboru. 
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 Ing. Jiří Pavlíček informoval o uskutečněném jednání zástupců okresních sdružení ČSTV 

z KHK s hejtmanem kraje Bc. Lubomírem Francem. 
 Proběhla diskuze ohledně podpory Královéhradeckého krajského sdružení ČSTV 

a okresních sdružení ČSTV v Královéhradeckém kraji. V diskuzi byl vznesen dotaz, jaká 

byla na valné hromadě ČSTV schválena částka na podporu těchto subjektů. Ing. Jiří 
Pavlíček uvedl, že žádná. 

 Pan František Vrabec upozornil na malou rezervu v rozpočtu Královéhradeckého kraje 
na rok 2012. 

 RSDr. Jaroslav Ošťádal uvedl, že již schválená žádost na 1. pololetí měla být mimořádnou 
podporou ČSTV. 

 Mgr. Tomáš Záviský vznesl dotaz, zda je pravda, že byla za Královéhradecké krajské 
sdružení ČSTV podána další žádost a požádal zástupce Královéhradeckého krajské sdružení 
ČSTV, aby sdělili, která z těchto žádostí je platná a byla schválena Krajskou radou 
Královéhradeckého krajského sdružení ČSTV. Zástupci ČSTV uvedli, že byla podána také 
další žádost – pouze na podporu okresních sdružení (podepsaná Ing. Jiří Pavlíček) a 
krajskou radou nebyla schválena ani jedna z nich. Mgr. Jiří Pekař k tomuto doplnil, že 
v zápisu ze schůze Rady krajského sdružení č. 29/2012 ze dne 26. 3. 2012 je uvedeno 

„V květnu 2012 podat žádost o podporu na II. pololetí a položky určit dle skutečné potřeby 
regionů a KS ČSTV“. Na základě této skutečnosti podal právě projednávanou žádost na 

podporu krajského i okresních sdružení. 
 Členové výboru konstatovali, že není znám výsledek jednání ČSTV a Asociace krajů ČR 

k memorandu navrhovaného ČSTV a ČOV. Členové výboru se shodli na doporučení 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje vyčlenit ve 2. změně rozpočtu Královéhradeckého 
kraje na rok 2012 finanční prostředky na zajištění provozu Královéhradeckého krajského 
sdružení ČSTV na 2. pololetí roku 2012. Výbor se dále shodl na projednání tohoto bodu 
ve výboru po vyčlenění finančních prostředků Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje, 
po rozhodnutí Asociace krajů ČR a vyjasnění, která žádost Královéhradeckého krajského 
sdružení ČSTV je platná. 

 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení navrženém v diskuzi 
 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 1 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/33/182/2012 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. p r o j e d n a l  
      žádost Královéhradeckého krajského sdružení ČSTV na poskytnutí dotace na 2. pololetí 

2012 

II. d o p o r u č u j e  
      Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje vyčlenit ve 2. změně rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na rok 2012 finanční prostředky 

 

K bodu 11. 

Návrh procentuálního rozdělení přijatelných nákladů u žádosti - Český olympijský výbor - 
projekt „Žijeme Londýnem“ – 200.000,- Kč, Snowparkdesign, s.r.o. - 6. ročník „Špindl Spring 
Session“ – 300.000,- Kč. 

 

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

jednání členům výboru e-mailem před jednáním výboru. 
- Členové výboru diskutovali nad procentuálním rozdělení přijatelných nákladů 

u jednotlivých žádostí. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení doplněném dle návrhů z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/33/183/2012 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. d o p o r u č u j e  
      Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit procentuálního rozdělení přijatelných 

nákladů u žádosti: 
1. Český olympijský výbor - projekt „Žijeme Londýnem“ – položky uvedené v žádosti 

Českého olympijského výboru ze dne 27. 1. 2012. 
2. Snowparkdesign, s.r.o. - 6. ročník „Špindl Spring Session“: 

- mzdy vč. zákonných odvodů a ostatní osobní náklady – 30 % z poskytnuté 
dotace 

- ceny do soutěží a nákup materiálu – 30 % z poskytnuté dotace 

- ubytování – 30 % z poskytnuté dotace 

- ostatní neinvestiční náklady – 10 % z poskytnuté dotace 

 

K bodu 12. 

Diskuze, různé. 

 

- MUDr. Jan Michálek informoval výbor o návrh mimořádných odměn pro občany za práci 
ve výboru zastupitelstva za rok 2012 a upřesnil postup stanovení výše navržených odměn 
(výše je stanovena dle účasti jednotlivých členů výboru). 

- Bc. Ondřej Knotek informoval o kontaktování příjemců dotací, které nebyly vyúčtovány: 

o TJ Sokol Jaroměř – provedena veřejnosprávní kontrola. Vyúčtování za rok 2011 
odevzdáno, kontrola s negativním výsledkem.  

o IBK Hradec Králové – dva projekty vyúčtovány a jeden se připravuje. Veřejnosprávní 
kontrola naplánována do konce měsíce května. 

o FBC CSP Hradec Králové – poslední informace, že vrátí všechny poskytnuté dotace za 
rok 2011 ve výši 87.000 Kč do rozpočtu Královéhradeckého kraje. 

o AC Škoda Hradec Králové – dosud se nepodařilo navázat kontakt. V současné době 
probíhá šetření oddělením metodiky, kontroly a rozvoje odboru grantů a dotací.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/33/184/2012 

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 2012 

 II. s o u h l a s í  
      

s předloženým způsobem a návrhem mimořádných odměn pro občany za práci 
ve výboru zastupitelstva za rok 2012 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 33. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 
aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl vyčerpán, ukončil MUDr. Jan Michálek jednání 
v 17:45 hodin.  
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 7. 6. 2012 (od 15:00).  

 

 

 

 

 

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

 MUDr. Jan Michálek Ing. Rostislav Jireš 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 14. 5. 2012 

 

 

 

 

 

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

 podpis 


