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Zápis 
 

z 34. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 7. 6. 2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti P1.411 

v RegioCentru Nový pivovar 

 

 

Přítomni: MUDr. Jan Michálek, Ing. Aleš Gonák, Bc. Lukáš Janeček, Ing. Rostislav Jireš, 
Mgr. Libor Mojžíš, Rudolf Polák, František Škvařil, MUDr. Jiří Veselý,  

Omluveni: Miloš Jon, RSDr. Jaroslav Ošťádal, Jan Prouza, Ing. Pavel Šubr, František Vrabec 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: PhDr. Jiří Nosek, Mgr. Jiří Pekař, Ing. Jiří Pavlíček, Ing. Marcel Zadrobílek, 

Bc. Ondřej Knotek, Mgr. Dana Komorová, Bc. Ondřej Kalaš 

 

Program: 

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 
2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. 
3. Prezentace projektu „Bike víkend MTB v Peci pod Sněžkou“. 
4. Návrh dotačních programů Královéhradeckého kraje na oblast volnočasových aktivit, 

tělovýchovy a sportu na rok 2013. 

5. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění provozu Královéhradecké krajské 
organizace ČSTV na II. pololetí 2012 (nové informace). 

6. Termíny jednání výboru na II. pololetí 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 33. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje ze dne 10. 5. 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. 
Pracovníci odboru grantů a dotací požádali o předřazení bodu č. 5 před bod č. 4. 
Ověřovatelem zápisu byl určen Ing. Rostislav Jireš. Navržený program byl schválen se 

změnou pořadí bodů jednání. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/34/185/2012 

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. 

Prezentace projektu „Bike víkend MTB v Peci pod Sněžkou“. 
 

 Bc. Ondřej Kalaš prezentoval projekt „Bike víkend MTB v Peci pod Sněžkou“ a seznámil členy 
výboru se záměry a podmínkami projektu (dlouhodobá koncepce projektu si klade za cíl 
uspořádat v budoucnu Mistrovství Evropy). Dále informoval o podání žádosti o dotaci 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 300.000,- Kč. 

 MUDr. Jiří Veselý potvrdil, že byla žádost na tento projekt podána. 
 Ing. Rostislav Jireš upozornil na dřívější záměr zařadit a podpořit významné cyklistické akce 

v rámci projektu Královéhradeckého kraje „Cílená prezentace Královéhradeckého kraje“ 

a připomněl neschopnost prezídia Českého svazu cyklistiky, který přestal s krajským úřadem 
na přípravě tohoto projektu spolupracovat a nedodal potřebné podklady a dokumenty. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/34/186/2012 

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 projektu „Bike víkend MTB v Peci pod Sněžkou“ 

II. v y s l o v u j e  
      podporu projektu „Bike víkend MTB v Peci pod Sněžkou“ 

 

K bodu 4. 

Návrh dotačních programů Královéhradeckého kraje na oblast volnočasových aktivit, 
tělovýchovy a sportu na rok 2013. 

 

 Bc. Ondřej Knotek představil návrh dotačních programů Královéhradeckého kraje 
na podporu tělovýchovy a sportu na rok 2013 a informoval o navržených změnách 
připravených odborem školství a odborem grantů a dotací. Dále uvedl, že tento návrh by měl 
být přeložen na jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 6. 9. 2012 ke schválení. 

 Ing. Rostislav Jireš upozornil, že ve statistice žadatelů je potřeba rozlišit jednotlivé sportovní 
svazy (bez právní subjektivity), za které podává žádost o dotaci Královéhradecká krajská 
organizace ČSTV. 

 Mgr. Dana Komorová představil návrh dotačních programů Královéhradeckého kraje 
na podporu volnočasových aktivit na rok 2013 a informoval o navržených změnách v těchto 
programech. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/34/187/2012 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. p r o j e d n a l  
      návrh dotačních programů Královéhradeckého kraje na oblast volnočasových aktivit, 

tělovýchovy a sportu na rok 2013 

II. d o p o r u č u j e  
      Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit návrh dotačních programů 

Královéhradeckého kraje na oblast volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu na rok 
2013 dle předloženého návrhu 

 

K bodu 5. 

Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění provozu Královéhradecké krajské 
organizace ČSTV na II. pololetí 2012 (nové informace) 
 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval výbor o vývoji a nových skutečnostech v souvislosti 

s návrhem na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění provozu Královéhradecké 
krajské organizace ČSTV na II. pololetí 2012 (projednávání v radě kraje, odložení na další 
jednání rady kraje, projednání žádosti v Krajské radě Královéhradecké krajské organizace 
ČSTV, stažení 2 podaných žádostí a podání nové žádosti, nové projednání v radě kraje atd.). 
Mgr. Záviský dále tlumočil návrh pana Františka Vrabce (který se jednání výboru nemohl 
zúčastnit), aby Královéhradecká krajská organizace ČSTV předložila na některém z příštích 
jednání výboru (v srpnu nebo září 2012) záměr, jak bude řešeno financování této organizace 
a okresních sdružení ČSTV od roku 2013. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/34/188/2012 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í  
      nové informace k návrhu poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění provozu 

Královéhradecké krajské organizace ČSTV na II. pololetí 2012 

 

K bodu 6. 

Termíny jednání výboru na II. pololetí 2012. 

 

 Členové výboru diskutovali nad termíny jednání výboru na II. pololetí 2012. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/34/189/2012 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

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

 30. 8. 2012 

 27. 9. 2012 

 

K bodu 7. 

Diskuze, různé. 

 

 Pan Rudolf Polák informoval o konání fotbalového turnaje národnostních menšin za účasti 
mládežnického družstva a družstva složeného ze zastupitelů Královéhradeckého kraje. 
Turnaj se uskuteční 14. 7. 2012. 

 Mgr. Jiří Pekař poděkoval výboru, vedení kraje a pracovníkům krajského úřadu 
za spolupráci a podporu. 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 34. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 
aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl vyčerpán, ukončil MUDr. Jan Michálek jednání 
v 16:05 hodin.  
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 30. 8. 2012 (od 15:00).  

 

 

 

 

 

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

 MUDr. Jan Michálek Ing. Rostislav Jireš 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 12. 6. 2012 

 

 

 

 

 

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

 podpis 


