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Zápis 
 

z 13. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 8. 4. 2010 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, 

Mgr. Libor Mojžíš, RSDr. Jaroslav Ošťádal, Jan Prouza, František Škvařil, 
Ing. Pavel Šubr 

Omluveni: Bc. Lukáš Janeček, Rudolf Polák, MUDr. Jiří Veselý, František Vrabec 
Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 
Přizváni: PhDr. Jiří Nosek, Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Jiří Pekař, Mgr. Táňa Šormová 
 
Program: 
 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 
2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. 
3. Informace: 

- o vyhlášení výběrového řízení na pořadatelství Her V. zimní olympiády dětí a mládeže 
2012, 

- Českého svazu cyklistiky ke kandidatuře na pořadatelství Světový pohár a Mistrovství 
světa horských kol v Peci pod Sněžkou. 

4. Informace o výsledku jednání: 
- hodnotícího orgánu pro jednoleté programy Královéhradeckého kraje v oblasti volného 

času, sportu a tělovýchovy vyhlášených na rok 2010, 
- výběrové komise na organizátory soutěží pro děti a mládež, vyhlašovaných 

ve spolupráci s Královéhradeckým krajem v roce 2010. 
5. Zabezpečení regionálních funkcí při střediscích volného času ve II. pololetí roku 2010 z 

rozpočtu Královéhradeckého kraje. 
6. 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 12. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje ze dne 11. 3. 2010 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 (doplněného o bod č. 5.), navrženého ověřovatele 
zápisu a vyzval členy výboru k jeho doplnění. Členové výboru nepodali návrh na doplnění 
programu jednání. Ověřovatelem zápisu byl určen RSDr. Jaroslav Ošťádal. Navržený 
program byl schválen beze změny. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 8 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/13/71/2010 
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 RSDr. Jaroslava 

Ošťádala jako ověřovatele zápisu 
 
K bodu 3. 
Informace: 
- vyhlášení výběrového řízení na pořadatelství Her V. zimní olympiády dětí a mládeže 2012, 
- Českého svazu cyklistiky ke kandidatuře na pořadatelství Světový pohár a Mistrovství 

světa horských kol v Peci pod Sněžkou. 
 

• Mgr. Tomáš Záviský informoval o doručení dopisu předsedy ČOV MUDr. Milana Jiráska 
s podmínkami vyhlášení výběrového řízení na pořadatele „Her V. zimní olympiády dětí 
a mládeže České republiky 2012. 

• Miloš Jon doplnil informaci o pravděpodobných zájemcích na pořadatelství z řad ostatních 
krajů - zájem pořádat ODM 2012 mají kraje: Moravskoslezský, Pardubický, Karlovarský 
a Ústecký.  

• Mgr. Tomáš Záviský přečetl dopis viceprezidenta Českého svazu cyklistiky Ing. Petra 
Marka týkající se kandidatury svazu na pořádání závodu světového poháru horských kol 
a mistrovství světa horkých kol v Peci pod Sněžkou. Členové výboru se shodli na pozvání 
Mgr. Jana Slavíčka s informací k finálovému závodu Českého poháru horských kol 
pořádaného Z&S Apache team o. s. v roce 2010 na další jednání výboru 13. 5. 2010. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 9 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/13/72/2010 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
         

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í  
      informaci: 

- vyhlášení výběrového řízení na pořadatelství Her V. zimní olympiády dětí a 
mládeže 2012, 

- Českého svazu cyklistiky ke kandidatuře na pořadatelství Světový pohár a 
Mistrovství světa horských kol v Peci pod Sněžkou 
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K bodu 4. 
Informace o výsledku jednání: 
- hodnotícího orgánu pro jednoleté programy Královéhradeckého kraje v oblasti volného 

času, sportu a tělovýchovy vyhlášených na rok 2010, 
- výběrové komise na organizátory soutěží pro děti a mládež, vyhlašovaných ve spolupráci s 

Královéhradeckým krajem v roce 2010. 
 

• MUDr. Jan Michálek informoval výbor o průběhu a výsledku jednání hodnotícího orgánu 
pro jednoleté programy Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, sportu a 
tělovýchovy vyhlášených na rok 2010 ze dne 1. 4. 2010. K dispozici byly tabulky s návrhem 
komise. 

• Po krátké diskuzi týkající se nepodpoření projektů od žadatelů, kteří nepodali do 
stanoveného termínu závěrečnou zprávu a vyúčtování finanční podpory z jednoletého 
dotačního programu 2009, se členové výboru dohodli, že přílohou zápisu z jednání výboru 
bude i zápis z jednání hodnotícího orgánu.  

• Výbor zároveň upozorňuje oddělení rozpočtu škol a školských zařízení KÚ 
Královéhradeckého kraje na dodržování ustanovení darovacích/dotačních smluv týkající 
se povinnosti příjemců podpory zaplatit dárci na jeho vyzvání smluvní pokutu za porušení 
povinností stanovených v darovací/dotační smlouvě. Výbor žádá oddělení rozpočtu škol 
a školských zařízení KÚ o předložení zprávy o řešení nevyúčtovaných darů/dotací za rok 
2009. 

• Mgr. Tomáš Záviský uvedl podrobnosti o výsledku jednání výběrové komise na 
organizátory soutěží pro děti a mládež, vyhlašovaných ve spolupráci s Královéhradeckým 
krajem v roce 2010, která proběhla 18. 3. 2010. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 9 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/13/73/2010 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
         

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í  
      1. informaci o výsledku jednání hodnotícího orgánu pro jednoleté programy 

Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy vyhlášených 
na rok 2010, 

2. informaci o výsledku jednání výběrové komise na organizátory soutěží pro děti a 
mládež, vyhlašovaných ve spolupráci s Královéhradeckým krajem v roce 2010. 

 II. d o p o r u č u j e  
 

1. Radě a Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit podporu projektů podaných 
v rámci programů Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, sportu a 
tělovýchovy vyhlášených na rok 2010 dle předloženého návrhu doporučeného 
hodnotícím orgánem 

2. Radě Královéhradeckého kraje schválit podporu projektů podaných v rámci 
výběrového řízení na organizátory soutěží pro děti a mládež vyhlašovaných ve 
spolupráci s Královéhradeckým krajem v roce 2010 dle předloženého návrhu 
doporučeného výběrovou komisí 

 
K bodu 5. 
Zabezpečení regionálních funkcí při střediscích volného času ve II. pololetí roku 2010 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje: 
 

• Mgr. Tomáš Záviský informoval výbor o návrhu zabezpečení regionálních funkcí při 
střediscích volného času ve II. pololetí roku 2010 z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 9 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/13/74/2010 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
         

 

 I. p r o j e d n a l  
      informaci o zabezpečení regionálních funkcí při střediscích volného času ve II. pololetí 

roku 2010 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 ve II. pololetí roku 2010 z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
dle předloženého návrhu 

 
K bodu 6. 
Diskuze, různé. 
 
Členové výboru se vzájemně informovali a diskutovali o dalších záležitostech v oblasti sportu 
a volného času: 

• MUDr. Jan Michálek a Mgr. Jiří Pekař informovali o slavnostním vyhlášení Nejúspěšnějšího 
sportovce Královéhradeckého kraje za rok 2009, které proběhlo 30. 3. 2010. 

• MUDr. Jan Michálek navrhl, aby byl jménem pana hejtmana Bc. Lubomíra France zaslán 
děkovný dopis olympionikům za příkladnou reprezentaci České republiky 
a Královéhradeckého kraje na XXI. Zimních olympijských hrách, Vancouver 2010, kteří 
mají „vztah“ k našemu kraji (trvalé bydliště, místo narození či působení ve sportovním 
klubu v našem kraji). 

• Mgr. Tomáš Záviský pozval členy výboru na Slavnostní setkání k Hrám IV. zimní 
olympiády dětí a mládeže ČR 2010, které se uskuteční 26. 4. 2010 (viz pozvánka). 

 
 
Vzhledem k tomu, že program 13. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl vyčerpán, ukončil MUDr. Jan Michálek jednání 
v 15:45 hodin.  
 
Příští jednání výboru proběhne dne: 13. 5. 2010 (od 15:00). 
 
 
 
 
  ......................................................  .....................................................  
 MUDr. Jan Michálek RSDr. Jaroslav Ošťádal 
 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 
 
 
Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 
V Hradci Králové: 13. 4. 2010 
 
 
 
 
  ......................................................  
 podpis 


