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Zápis 
 

z 26. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 13. 10. 2011 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, RSDr. Jaroslav Ošťádal, Jan Prouza, František Škvařil, 
Ing. Pavel Šubr, František Vrabec 

Omluveni: Rudolf Polák, MUDr. Jiří Veselý 
Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 
Přizváni: Ing. Jiří Pavlíček, Mgr. Jiří Pekař, Mgr. Svatava Odlová, Helena Rezková, 

Monika Prockertová, Marie Tulková, Antonín Lébl, Ing. Marcel Zadrobílek, 
Bc. Ondřej Knotek, Mgr. Dana Komorová 

 
Program: 
 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 
2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. 
3. Prezentace zástupců ČOS projektu 150 let oslav vzniku České obce sokolské. 
4. Aktualizace Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2013 a Zásad poskytování 

finanční podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje fyzickým nebo 
právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje. 

5. Návrh podmínek dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti volného času pro 
rok 2012 vč. návrhu zajištění průběhu dotačního řízení v roce 2012 pro oblast 
volnočasových aktivit a sportu. 

6. Návrh programu č. 12SMR18 - Podpora vrcholového a výkonnostního sportu mládeže pro 
rok 2012. 

7. Informace o návrzích na poskytnutí neinvestiční účelové dotace sportovním organizacím na 
rok 2011. 

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 25. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje ze dne 15. 9. 2011 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: 10 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/26/139/2011 
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 zástupců ČOS projektu 150 let oslav vzniku České obce sokolské. 
 

• Zástupci ČOS (Helena Rezková, Monika Prockertová a Marie Tulková) a Antonín Lébl 
(zástupce Agentury LEMAN s.r.o.) prezentovali projekt 150 let oslav vzniku České obce 
sokolské a aktivity, které budou v rámci tohoto projektu realizovány (reklamní část, 
prezentace ČOS, sportovní aktivity pro různé skupiny obyvatel ČR, krajský a 
celorepublikový slet atd.) vč. finančních nároků na realizaci projektu. 

• Členové výboru diskutovali nad prezentovanými informacemi, obsahem projektu a finanční 
podpoře ze strany Královéhradeckého kraje. Členové výboru se shodli na podpoře 
sportovních aktivit projektu (nikoli reklamní části). 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení doplněném dle návrhu z diskuze. 
 
Hlasování: Pro: 10 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/26/140/2011 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
         

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í  
      informace prezentované zástupci ČOS a Agentury LEMAN s.r.o. k projektu 150 let 

oslav vzniku České obce sokolské 
II. d o p o r u č u j e  
      orgánům kraje podpořit sportovní akce a aktivity konané v rámci projektu 150 let oslav 

vzniku České obce sokolské prostřednictvím sokolských žup v Královéhradeckém kraji 
 
K bodu 4. 
Aktualizace Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2013 a Zásad poskytování 
finanční podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje fyzickým nebo 
právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje. 
 

• Bc. Ondřej Knotek prezentoval návrh Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2013 
a Akční plán Dotační strategie Královéhradeckého kraje na rok 2012. Dále informoval, že 
Zásady poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje 
fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje 
jsou dopracovávány a budou předloženy na příštím jednání výboru. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 10 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/26/141/2011 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
         

 

 I. p r o j e d n a l  
      návrh Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2013 a Akční plán Dotační 

strategie Královéhradeckého kraje na rok 2012 
 II. d o p o r u č u j e  
      

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Aktualizaci Dotační strategie 2010-
2013 včetně Akčního plánu Dotační strategie Královéhradeckého kraje na rok 2012 
dle předloženého návrhu 

 
K bodu 5. 
Návrh podmínek dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti volného času pro 
rok 2012 vč. návrhu zajištění průběhu dotačního řízení v roce 2012 pro oblast volnočasových 
aktivit a sportu. 
 

• Mgr. Dana komorová prezentovala Návrh podmínek dotačních programů 
Královéhradeckého kraje v oblasti volného času pro rok 2012. 

• Bc. Ondřej Knotek doplnil informaci o návrh zajištění průběhu dotačního řízení v roce 2012 
pro oblast volnočasových aktivit a sportu. 

• Mgr. Tomáš Záviský upozornil, že návrh předložený odborem grantů a dotací předpokládá, 
že pracovník odboru školství nebude v průběhu doby vyhrazené na hodnocení projektů 
provádět jiné pracovní úkoly, což je v personální situaci oddělení primárního a zájmového 
vzdělávání nereálné. 

• Členové výboru diskutovali nad předloženým návrhem vč. řešení situace navržením termínu 
jednání zastupitelstva kraje v dubnu 2012. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení doplněném dle návrhu z diskuze. 
 
Hlasování: Pro: 8 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/26/142/2011 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
         

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í  
      návrh podmínek dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti volného času 

pro rok 2012 vč. návrhu zajištění průběhu dotačního řízení v roce 2012 pro oblast 
volnočasových aktivit a sportu 

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

v oblasti volnočasových aktivit dle předloženého návrhu 
2. vedoucím odboru grantů a dotací a odboru školství vytvořit podmínky pro 

zpracování žádostí o dotaci tak, aby byl návrh podpory žádostí podaných v rámci 
dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti volného času a sportu pro 
rok 2012 předložen na březnové jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
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K bodu 6. 
Návrh programu č. 12SMR18 - Podpora vrcholového a výkonnostního sportu mládeže pro 
rok 2012. 
 

• Bc. Ondřej Knotek prezentoval návrh programu č. 12SMR18 - Podpora vrcholového 
a výkonnostního sportu mládeže pro rok 2012 zpracovaného odborem školství a odborem 
grantů a dotací. 

• Miloš Jon upozornil na existující systém (tabulky) pro hodnocení významu žádostí (sportů) 
dle rozšířenosti sportu, náročnosti a rozsahu soutěže pro daný sport. Členové výboru se 
shodli, že tento systém může být podpůrným prostředkem pro hodnotitele projektů při jejich 
hodnocení. 

• Členové výboru diskutovali nad jednotlivými podmínkami a navrhli několik změn (rozšíření 
okruhu možných žadatelů, neomezovat program pouze na mládež, žadatelé - subjekty 
s právní subjektivitou se sídlem v KHK, 30 % žádané dotace může být poskytnuta na mzdy 
trenérů mládeže, podíl dotace kraje – max. 50 % z celkových nákladů projektu, žadatelé – 
sportovní kluby, které mají závodníky v 1. a 2. nejvyšší soutěži mládeže a v soutěži 
dospělých). 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení doplněném dle návrhů z diskuze. 
 
Hlasování: Pro: 7 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/26/143/2011 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
         

 

 I. p r o j e d n a l  
      návrh programu č. 12SMR18 - Podpora vrcholového a výkonnostního sportu mládeže 

pro rok 2012 
II. d o p o r u č u j e  
      Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit program č. 12SMR18 - Podpora 

vrcholového a výkonnostního sportu mládeže pro rok 2012 dle předloženého návrhu 
doplněného dle návrhů z diskuze 

 
K bodu 7. 
Informace o návrzích na poskytnutí neinvestiční účelové dotace sportovním organizacím 
na rok 2011. 
 

• Mgr. Tomáš Záviský informoval o návrzích na poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
sportovním organizacím na rok 2011 předkládaných na nejbližší jednání Rady 
a Zastupitelstva Královéhradeckého kraje:  

o Českému olympijskému výboru ve výši 200.000,- Kč na realizaci projektu Žijeme 
Londýnem 

o Královéhradeckému krajskému sdružení ČSTV ve výši 200.000,- Kč na zajištění 
provozu Královéhradeckého krajského sdružení ČSTV na rok 2011 

o TJ Sokol Jičín ve výši 200.000,- Kč na opravu opěrné zdi u budovy sokolovny a 
Masarykova divadla 

o Klubu přátel Josefa Masopusta o.s. ve výši 350.000,- Kč na pořádání Poháru Josefa 
Masopusta 2011/2012 

o HC VCES Hradec Králové a.s. ve výši 500.000,- Kč na vybudování Krajského centra 
talentované mládeže v Hradci Králové 

o Z&S Apache Team, o. s. ve výši 250.000,- Kč na pořádání akce „Bike víkend MTB“ 
a závodu Českého poháru horských kol 2011 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 7 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/26/144/2011 
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 návrzích na poskytnutí neinvestiční účelové dotace sportovním 

organizacím na rok 2011 
 
 

 
Vzhledem k tomu, že program 26. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl vyčerpán, ukončil MUDr. Jan Michálek jednání 
v 17:10 hodin.  
 
Příští jednání výboru proběhne dne: 10. 11. 2011 (od 15:00) - mimořádně v zasedací místnosti 
Františka Kupky (P1.412). 
 
 
 
 
 
 
  ......................................................  .....................................................  
 MUDr. Jan Michálek Ing. Rostislav Jireš 
 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 
V Hradci Králové: 19. 10. 2011 
 
 
 
 
 
  ......................................................  
 podpis 
 


