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Zápis 
 

z 35. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 30. 8. 2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti N2.903 

v RegioCentru Nový pivovar 

 

 

Přítomni: MUDr. Jan Michálek, Ing. Aleš Gonák, Ing. Rostislav Jireš, Mgr. Libor Mojžíš, 

František Vrabec 

Omluveni: Bc. Lukáš Janeček, Miloš Jon, RSDr. Jaroslav Ošťádal, Rudolf Polák, Jan Prouza, 

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

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: Mgr. Svatava Odlová, Ing. Marcel Zadrobílek, Bc. Ondřej Knotek, Bc. Jan Kupčík 

 

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. Žádost SPORT INVEST Marketing a. s. o finanční podporu a propagaci akce Audi FIS 

Světový pohár ve skicrosssu 2013.  

5. Návrh účasti výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách VI. letní olympiády dětí a mládeže 

České republiky 2013. 

6. Zpráva o činnosti výboru za rok 2012. 

7. Program podpory regionálních soutěží pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji. 

8. 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 34. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje ze dne 7. 6. 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. 7 před bod č. 3. 

Ověřovatelem zápisu byl určen Ing. Rostislav Jireš. Navržený program byl odsouhlasen 

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

 

Hlasování: Pro: 4 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

Usnesení nebylo schváleno (výbor nebyl usnášeníschopný). 

 

Přítomní členové výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. s o u h l a s i l i  
      s programem jednání dle předloženého návrhu (s úpravou pořadí bodů), účastí 

přizvaných hostů a s Ing. Rostislavem Jirešem jako ověřovatelem 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 představil 3 navrhované varianty na jejich přerozdělení. 

 Přítomní členové výboru se shodli na variantě č. 3 předloženého návrhu. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro: 4 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

Usnesení nebylo schváleno (výbor nebyl usnášeníschopný). 

 

Přítomní členové výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. d o p o r u č i l i  
      orgánům Královéhradeckého kraje schválit přidělení finančních prostředků žádostem 

uvedeným ve variantě č. 3 předloženého návrhu 

 

K bodu 4. 

Žádost SPORT INVEST Marketing a. s. o finanční podporu a propagaci akce Audi FIS 

Světový pohár ve skicrosssu 2013. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský uvedl, že panem hejtmanem byli určeni Ing. Rostislav Jireš, 

Bc. Rudolf Dus a Mgr. Tomáš Záviský, aby projednali se SPORT INVEST Marketing a. s. 

jejich žádost a jednotlivé stránky pořádání Světového pohár ve skicrosssu 2013. Jednání 

proběhlo 14. 8. 2012. Mgr. Záviský seznámil členy výboru s výsledky tohoto jednání. 

 Ing. Rostislav Jireš informoval o dalších skutečnostech ohledně této žádosti (informování 

pana hejtmana o požadavcích organizátorů a výsledku jednání, řešení podpory formou 

organizace účasti žáků a studentů škol a finanční podporou schválenou novým 

zastupitelstvem Královéhradeckého kraje). 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení doplněném dle návrhu z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 5 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

Usnesení nebylo schváleno (výbor nebyl usnášeníschopný). 

 

Přítomní členové výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. v z a l i  n a  v ě d o m í  
      informace o žádosti SPORT INVEST Marketing a. s. o finanční podporu a propagaci 

akce Audi FIS Světový pohár ve skicrosssu 2013 

II. d o p o r u č i l i  
      podpořit akci Audi FIS Světový pohár ve skicrosssu 2013 účastí žáků a studentů škol 

z Královéhradeckého kraje zorganizovanou odborem školství Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje a finanční podporou schválenou rozhodnutím nového 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

K bodu 5. 

Návrh účasti výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách VI. letní olympiády dětí a mládeže 

České republiky 2013. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval výbor o konání Her VI. letní olympiády dětí a mládeže 

České republiky 2013 a návrhu účasti výpravy Královéhradeckého kraje na této významné 

sportovní akci. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 5 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

Usnesení nebylo schváleno (výbor nebyl usnášeníschopný). 

 

Přítomní členové výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 

         

 

 I. p r o j e d n a l i  
      návrh účasti výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách VI. letní olympiády dětí 

a mládeže České republiky 2013 

II. d o p o r u č i l i  
      Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje: 

1. schválit účast výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách VI. letní olympiády 

dětí a mládeže České republiky 2013 

2. pověřit odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, ve spolupráci 

s ostatními odbory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, zajištěním všech 

kroků souvisejících s přípravou a organizací účasti výpravy Královéhradeckého 

kraje na Hrách VI. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2013 
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K bodu 6. 

Zpráva o činnosti výboru za rok 2012 

 

 MUDr. Jan Michálek uvedl bod jednání a informoval o zaslání zprávy o činnosti výboru za 

rok 2012 členům výboru e-mailem před jednáním výboru. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 5 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

Usnesení nebylo schváleno (výbor nebyl usnášeníschopný). 

 

Přítomní členové výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 

 

 I. s o u h l a s i l i  
      s předloženou zprávou o činnosti výboru za rok 2012 

 

K bodu 7. 

Program podpory regionálních soutěží pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský představil důvody vzniku programu podpory regionálních soutěží 

pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji a jeho základní principy a podmínky. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 5 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

Usnesení nebylo schváleno (výbor nebyl usnášeníschopný). 

 

Přítomní členové výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 

 

 I. d o p o r u č i l i  
      orgánům Královéhradeckého kraje schválit a vyhlásit Program podpory regionálních 

soutěží pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji dle předloženého návrhu 

 

K bodu 8. 

Diskuze, různé. 

 

 Bc. Ondřej Knotek informoval výbor o provedených veřejnosprávních kontrolách 

poskytnutých dotací z dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti 

volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu realizovaných v I. pololetí 2012 vč. kontroly 

letních táborů. Konstatoval, že při kontrolách nebyly shledány žádné nedostatky. 

 Mgr. Svatava Odlová informovala o konání slavnostního setkání vítězů soutěží 

s představiteli Královéhradeckého kraje 2012, které se uskuteční v sále zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 17. 9. 2012 (od 15:00 hodin) a pozvala přítomné členy výboru 

na tuto akci. 
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 Ing. Rostislav Jireš připomněl oslovení krajských sportovních svazů a asociací ohledně 

zaslání přehledu významných sportovních akcí konaných v Královéhradeckém kraji v roce 

2013. 

 MUDr. Jan Michálek uvedl, že bude vznesen dotaz na členy výboru ohledně vhodného 

termínu konání posledního jednání výboru plánovaného na 27. 9. 2012. 

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 35. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

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

v 15:50 hodin.  
 

Termín příštího jednání výboru bude upřesněn na základě ověření vhodnosti plánovaného termínu.  

 

 

 

 

 

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

 MUDr. Jan Michálek Ing. Rostislav Jireš 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 6. 9. 2012 

 

 

 

 

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

 podpis 


