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Zápis 
 

z 9. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 10. 12. 2009 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, Rudolf Polák, Ing. Pavel Šubr, MUDr. Jiří Veselý, 
František Vrabec 

Omluveni: RSDr. Jaroslav Ošťádal, Jan Prouza, František Škvařil 
Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 
Přizváni: Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Milena Kousalová 
 
Program:  
 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 
2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. 
3. Změny v projektech poskytnutých darů a dotací jednoletých programů SMR 2009 v oblasti 

sportu a volného času. 
4. Zabezpečení regionálních funkcí při střediscích volného času v roce 2010 z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje. 
5. Průběžná zpráva o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na Hry IV. zimní olympiády 

dětí a mládeže České republiky 2010. 
6. Schválení termínů jednání výboru na I. pololetí 2010. 
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 8. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje ze dne 12. 11. 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. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 9 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/9/51/2009 
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. 
Změny v projektech poskytnutých darů a dotací jednoletých programů SMR 2009 v oblasti 
sportu a volného času. 
 
• Mgr. Tomáš Záviský informoval členy výboru o doručených žádostech o změny v projektech 

poskytnutých darů a dotací jednoletých programů SMR 2009 v oblasti sportu a volného času.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 10 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/9/52/2009 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
         

 

 I. s c h v a l u j e     

      změny v projektech poskytnutých darů a dotací jednoletých programů SMR 2009 
v oblasti sportu a volného času dle předloženého návrhu 

 
K bodu 4. 
Zabezpečení regionálních funkcí při střediscích volného času v roce 2010 z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje. 
 
• Mgr. Milena Kousalová představila výboru návrh na zabezpečení regionálních funkcí při 

střediscích volného času v roce 2010 z rozpočtu Královéhradeckého kraje.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 10 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/9/53/2009 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
         

 

 I. p r o j e d n a l     

      informaci o projektu zabezpečení regionálních funkcí v letech 2007-2011 při střediscích 
volného času z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

II. d o p o r u č u j e  
 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit zabezpečení regionálních funkcí při 
střediscích volného času v roce 2010 z rozpočtu Královéhradeckého kraje dle 
předloženého návrhu 
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K bodu 5. 
Průběžná zpráva o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na Hry IV. zimní olympiády 
dětí a mládeže České republiky 2010. 
 
• Mgr. Tomáš Záviský podal informaci k přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na Hry 

IV. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2010 (schůzka s krajskými svazy, 
přihláška C, reprezentační oblečení atd.). 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 10 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/9/54/2009 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
         

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í     

      průběžnou zprávu o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na Hry IV. zimní 
olympiády dětí a mládeže České republiky 2010 

 
K bodu 6. 
Schválení termínů jednání výboru na I. pololetí 2010. 
 
• Výbor projednal návrh termínů jednání výboru na I. pololetí 2010. Členové výboru se shodli 

na zachování 2. čtvrtku v měsíci. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 10 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/9/55/2009 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
         

 

 I. s c h v a l u j e       

      termíny jednání výboru na I. pololetí 2010 (začátek jednání v 15:00 hod.): 
• 14. 1. 2010,  
• 11. 2. 2010,  
• 11. 3. 2010,  
• 8. 4. 2010,  
• 13. 5. 2010,  
• 10. 6. 2010. 
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K bodu 7. 
Diskuze, různé. 
 
- Členové výboru se vzájemně informovali a diskutovali o dalších záležitostech v oblasti sportu 

a volného času: 
- Ing. Rostislav Jireš informoval výbor o průběhu dalších jednání s organizátory: 

o  „Světového poháru v alpských disciplínách, Špindlerův mlýn 11. – 12. 3. 2011, 
ženy, obří slalom a slalom“ - je plánovaná podpora v oblasti reklamních předmětů 
(čepice, šály atd.) a další podpůrné aktivity zaměření zejména na školní mládež 
(za účelem zvýšení návštěvnosti akce zejména ve všední den). V této oblasti zajistí 
odbor školství informování ředitelů škol a starostů obcí kraje. 

o závodů „Světových pohárů 2011 -2012“ a „Mistrovství světa horských kol 2013“ - 
25. 11. 2009 proběhla schůzka se zástupcem Českého svazu cyklistiky Ing. Petrem 
Markem a byl mu předložen návrh způsobu financování kandidatur zmíněných akcí 
Královéhradeckým krajem formou finanční podpory s podmínkou jejího vrácení 
v případě neúspěšné kandidatury či neuskutečnění akcí v Královéhradeckém kraji. 
Dle sdělení pana Ing. Marka musí tento návrh projednat prezídium Českého svazu 
cyklistiky, které zasedá 8. 12. 2009. Neprodleně po jednání bude Ing. Marek 
informovat Královéhradecký kraj o výsledku jednání. 

- Mgr. Tomáš Záviský připomněl, že 4. 12. 2009 byly, prostřednictvím webových stránek 
Královéhradeckého kraje, vyhlášeny dotační programy Královéhradeckého kraje na oblast 
školství, sportu, práce s dětmi a mládeží. Dále uvedl, že ve spolupráci s odborem grantů 
a dotací jsou realizovány semináře pro žadatele k těmto programům: 

o Rychnov n//K. - 7. prosince 09  
o Dvůr Králové n//L. - 9. prosince 09 
o Jičín - 14. prosince 09  
o Náchod - 16. prosince 09 
o Hradec Králové - 21. prosince 09 

(podrobnosti viz pozvánka na webových stránkách Královéhradeckého kraje) 
 
Vzhledem k tomu, že program 9. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl vyčerpán, ukončil MUDr. Jan Michálek jednání 
v 15:50 hodin.  
 
Příští jednání výboru proběhne dne: 14. 1. 2010 (od 15:00). 
 
 
 
 
 
  ......................................................  .....................................................  
 MUDr. Jan Michálek Ing. Rostislav Jireš 
 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 
V Hradci Králové: 17. 12. 2009 
 
 
 
 
 
  ......................................................  
 podpis 


