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Zápis 
 

z 5. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 4. 6. 2009 od 15:00 hodin v zasedací místnosti N2.903 
v RegioCentru Nový pivovar 

 
 
Přítomni: MUDr. Jan Michálek, Ing. Aleš Gonák, Ing. Rostislav Jireš, Miloš Jon, 

RSDr. Jaroslav Ošťádal, Rudolf Polák, Jan Prouza, František Škvařil, Ing. Pavel Šubr 
František Vrabec 

Omluveni: Bc. Lukáš Janeček, Mgr. Libor Mojžíš, MUDr. Jiří Veselý 
Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 
Přizváni: Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Jiří Pekař, Mgr. Svatava Odlová, Ondřej Knotek 
 
Program:  
 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 
2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. 
3. Schválení termínů jednání výboru na II. pololetí 2009. 
4. Schválení změn v projektech poskytnutých darů a dotací jednoletých programů PRK 2009 v 

oblasti volného času. 
5. Informace o termínech projektů podpořených v rámci jednoletých programů 

Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy vyhlášených na rok 
2009 a stanovení harmonogramu kontrol monitorovacího orgánu. 

6. Monitorování PRK - seznam projektů Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-10. 
7. Průběžná informace o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na Hry IV. letní 

olympiády dětí a mládeže České republiky 2009. 
8. Informace o Všesportovním kolegiu Královéhradeckého kraje. (p. Pekař) 
9. Přehled o účasti družstev z Královéhradeckého kraje ve vyšších soutěžích. (p. Pekař) 
10. 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 ze 4. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje ze dne 14. 5. 2009 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: 9 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/5/26/2009 
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. 
Schválení termínů jednání výboru na II. pololetí 2009. 
 
• MUDr. Jan Michálek přednesl návrh termínů jednání výboru na II. pololetí 2009.  
• Členové výboru diskutovali nad předneseným návrhem. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 9 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/5/27/2009 
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 2009: 
• 3. 9. 2009 
• 8. 10. 2009 
• 12. 11. 2009 
• 10. 12. 2009 

 
K bodu 4. 
Schválení změn v projektech poskytnutých darů a dotací jednoletých programů PRK 2009 
v oblasti volného času. 
 
• Ondřej Knotek podal informaci k žádosti Základní školy T. G. Masaryka Borohrádek o změnu 

termínu realizace projektu „Dny česko – polské integrace“ (č. SMR052009/0009) podpořeného 
v rámci jednoletých programů Královéhradeckého kraje. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 9 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/5/28/2009 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
         

 

 I. s  c  h  v  a  l  u  j  e      

      změnu termínu realizace projektu Základní školy T. G. Masaryka Borohrádek „Dny 
česko – polské integrace“ (č. SMR052009/0009) dle předloženého návrhu 

 
K bodu 5. 
Informace o termínech projektů podpořených v rámci jednoletých programů 
Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy vyhlášených na rok 
2009 a stanovení harmonogramu kontrol monitorovacího orgánu. 
 
• Mgr. Tomáš Záviský předal členům výboru tabulku s informacemi o termínech projektů 

podpořených v rámci jednoletých programů Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, 
sportu a tělovýchovy vyhlášených na rok 2009 a vyzval členy výboru k stanovení 
harmonogramu kontrol monitorovacího orgánu. 

• Po proběhlé diskuzi se členové výboru dohodli na doplnění a zaslání přehledu akcí vybraných 
jednotlivými členy monitorovacího orgánu (ale i ostatními členy výboru dle jejich možností) e-
mailem panu Záviskému do 12. 6. 2009. 

 
K bodu 6. 
Monitorování PRK - seznam projektů Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-10.  
 
• Mgr. Tomáš Záviský seznámil výbor s přehledem projektů Programu rozvoje 

Královéhradeckého kraje 2008-10 spadajících do gesce Výboru pro sport, tělovýchovu 
a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a jeho aktualizací. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 10 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/5/29/2009 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
         

 

 I. s o u h l a s í     

      s předloženým seznamem projektů Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-10 
spadajících do gesce Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 
K bodu 7. 
Průběžná informace o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na Hry IV. letní 
olympiády dětí a mládeže České republiky 2009. 
 
• Mgr. Tomáš Záviský informoval o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na Hry IV. letní 

olympiády dětí a mládeže České republiky 2009 (zejména o první bronzové medaili pro 
Královéhradecký kraj – ve fotografické soutěži, která probíhala korespondenčně, o dodání 
reprezentačního oblečení, o přípravě jednání s trenéry které se uskuteční 17. 6. 2009 od 15:00 
na KÚ atd.). 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 10 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/5/30/2009 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
         

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í     

      průběžnou informaci o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na Hry IV. letní 
olympiády dětí a mládeže České republiky 2009 

 
K bodu 8 a 9. 
Informace o Všesportovním kolegiu Královéhradeckého kraje. 
Přehled o účasti družstev z Královéhradeckého kraje ve vyšších soutěžích. 
 
• Mgr. Jiří Pekař informoval o Všesportovním kolegiu Královéhradeckého kraje a o účasti 

družstev z Královéhradeckého kraje ve vyšších soutěžích. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 10 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/5/31/2009 
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 Všesportovním kolegiu Královéhradeckého kraje a o účasti družstev 
z Královéhradeckého kraje ve vyšších soutěžích 

 
K bodu 9. 
Diskuze, různé. 
 
• Členové výboru se vzájemně informovali a diskutovali o dalších záležitostech v oblasti sportu 

a volného času:  
- Jan Prouza vznesl dotaz na možnosti financování volnočasových aktivit škol. 
- Mgr. Svatava Odlová vysvětlila, že normativní financování z prostředků MŠMT nedovoluje 

školám financovat z těchto prostředků volnočasové aktivity. 
- Mgr. Táňa Šormová potvrdila informaci podanou Mgr. Svatavou Odlovou a v této 

souvislosti vyzdvihla důležitost financování těchto aktivit z grantových programů krajů 
a obcí. Dále informovala o Bambiriádě 2009, která se uskuteční v Královéhradeckém kraji 
(v Náchodě a Rychnově nad Kněžnou) od 4. 6. do 6. 6. 2009. 

- Členové výboru diskutovali nad problematikou úbytku dětí a zejména jejich zájmu 
o sportovní a volnočasové aktivity. Zároveň se shodli na důležitosti vytváření vhodných 
podmínek pro tyto aktivity jak krajem tak také obcemi a nutnosti finančně podporovat tuto 
oblast z grantů a dotací kraje a obcí, ale i dalších veřejných i soukromých zdrojů. 
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Vzhledem k tomu, že program 5. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl vyčerpán, ukončil MUDr. Jan Michálek jednání 
v 16:02 hodin.  
 
Příští jednání výboru proběhne dne: 3. 9. 2009 (od 15:00). 
 
 
 
 
 
 
  ......................................................  .....................................................  
 MUDr. Jan Michálek Ing. Rostislav Jireš 
 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 
V Hradci Králové: 11. 6. 2009 
 
 
 
 
 
  ......................................................  
 podpis 


