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Zápis 
 

z 29. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 5. 1. 2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti P1.443 
v RegioCentru Nový pivovar 

 
 
Přítomni: MUDr. Jan Michálek, Ing. Aleš Gonák, Bc. Lukáš Janeček, Ing. Rostislav Jireš, 

Mgr. Libor Mojžíš, Rudolf Polák, František Škvařil, MUDr. Jiří Veselý, 
František Vrabec 

Omluveni: Miloš Jon, RSDr. Jaroslav Ošťádal, Jan Prouza, Ing. Pavel Šubr 
Tajemník:  Mgr. Tomáš Záviský 
Přizváni: PhDr. Jiří Nosek, Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Jiří Pekař, Ing. Jiří Pavlíček, 

Mgr. Svatava Odlová, 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. Projednání návrhu poskytnutí dotace Královéhradeckému krajskému sdružení                     
ČSTV na zajištění provozu krajského sdružení v roce 2012. 

4. Dotační programy Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy 
2012: 

- Ustanovení hodnotící komise, návrh termínu jednání. 
- Návrh alokace finančních prostředků z rozpočtu kraje na jednotlivé programy v roce 

2012. 
5. Zpráva o činnosti výboru za rok 2011. 
6. Průběžná zpráva o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na Hry V. zimní olympiády 

dětí a mládeže České republiky 2012. 
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 28. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje ze dne 8. 12. 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. Mgr. Tomáš Záviský navrhl změnu pořadí bodů jednání. Členové 
výboru souhlasili se změnou pořadí bodu jednání a nepodali návrh na doplnění programu 
jednání. Ověřovatelem zápisu byl určen Ing. Rostislav Jireš. Navržený program byl schválen 
se změnou pořadí. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 7 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/29/155/2012 
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 (se změnou pořadí bodů jednání), účast 

přizvaných hostů a Ing. Rostislava Jireše jako ověřovatele zápisu 
 
K bodu 3. 
Projednání návrhu poskytnutí dotace Královéhradeckému krajskému sdružení ČSTV 
na zajištění provozu krajského sdružení v roce 2012. 
 

• PhDr. Jiří Nosek informoval o přesunutí projednávání poskytnutí dotace 
Královéhradeckému krajskému sdružení ČSTV na zajištění provozu krajského sdružení 
v roce 2012 v radě Královéhradeckého kraje z 5. 1. na 16. 1. 2012. 

• Mgr. Jiří Pekař upozornil, že snížení částky pro Královéhradecké krajské sdružení ČSTV 
může znamenat ukončení činnosti. Dále informoval o rušení některých okresních 
sportovních svazů a přechod jejich agendy, činností a financování pod krajské sportovní 
svazy a informoval o podpoře okresního sdružení ČSTV městem Náchod. Mgr. Pekař předal 
přítomným členům výboru a hostům zpracovaný materiál - „Rozsah služeb, které poskytuje 
Královéhradecké krajské sdružení ČSTV sdruženým subjektům v KHK“. 

• Ing. Jiří Pavlíček informoval o financování krajských a okresních sdružení ČSTV 
v minulých letech a změně, která v této věci nastala v roce 2011 – finanční prostředky 
z MŠMT ČR byly poskytnuty pouze republikovým sportovním svazům (nikoli ČSTV). 

• Členové výboru diskutovali nad podobou a podmínkami dotační smlouvy vč. možného 
poskytnutí dotace také okresním sdružení ČSTV. Dále diskutovali o možné podpoře 
okresních sdružení ČSTV obcemi a městy (které si již v několika případech podali žádost 
u příslušných měst) i částce, která by byla vyčleněna na úhradu nákladů okresních sdružení 
ČSTV. 

• Po proběhlé diskuzi se členové výboru shodli na znění usnesení a dále doporučil doplnit 
do návrhu dotační smlouvy: 
- členění přijatelných nákladů, které je možné hradit z poskytnuté dotace,  
- předložení (do 31. 3. 2012) - analýzy činností realizovaných okresními a krajským 

sdružení ČSTV, zprávy o finančních tocích v okresních a krajském sdružení ČSTV v 
Královéhradeckém kraji a záměru Výkonného výboru ČSTV o dalším fungování 
krajských a okresních sdružení ČSTV v Královéhradeckém kraji, 

- použití poskytnuté dotace příjemcem do 30. 6. 2012.   
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení doplněném dle návrhu z diskuze. 
 
Hlasování: Pro: 9 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/29/156/2012 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
         

 

 I.  b e r e  n a  v ě d o m í  
      žádost krajského sdružení ČSTV na zajištění provozu krajského sdružení v roce 2012 
II.  d o p o r u č u j e  
      Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje rozčlenit využití poskytnuté dotace v tomto 

členění: 
- 400.000,- Kč – na úhradu provozu Královéhradeckého krajského sdružení 
ČSTV, 

- 5x 120.000,- Kč – na úhradu provozu jednotlivých okresních sdružení ČSTV 
v Královéhradeckém kraji 

 
K bodu 4. 
Dotační programy Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, tělovýchovy a sportu pro 
rok 2012 (ustanovení hodnotící komise, návrh termínu jednání, návrh alokace finančních 
prostředků z rozpočtu kraje na jednotlivé programy v roce 2012). 
 

• MUDr. Jan Michálek uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k tomuto bodu 
jednání členům výboru e-mailem před jednáním výboru.  

• Bc. Ondřej Knotek doplnil, že v programu č. 12SMR18 - Podpora vrcholového 
a výkonnostního sportu:je v současné době rozpracováno 13 žádostí. 

• František Vrabec nesouhlasil s předpokládanou částkou uvedenou u programu č. 12SMR18. 
• Ing. Rostislav Jireš navrhl schválit procentuální rozložení celkové alokované částky 

na jednotlivé programy z oblastí volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu bez programu 
č. 12SMR18. 

• Členové výboru diskutovali o procentuální rozložení celkové alokované částky na jednotlivé 
programy z oblastí volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu, o počtu členů a složení 
hodnotící komise. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení doplněném dle návrhu z diskuze. 
 
Hlasování: Pro: 8 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/29/157/2012 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
         

 

 I.  s c h v a l u j e  
      1. procentuální rozložení celkové alokované částky na jednotlivé programy z oblastí 

volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu dle předloženého návrhu 
 2. na základě Zásad poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu 

Královéhradeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně 
prospěšnou činnost na území kraje dle článku VII. odstavec 5) hodnotící komisi 
v počtu 5 členů 

3. přizvání pracovníků odboru grantů a dotací a odboru školství: 
• vedoucí oddělení - Ing. Marcel Zadrobílek, 
• administrátor oblasti - Mgr. Dana Komorová, 
• administrátor oblasti - Bc. Ondřej Knotek, 
• odborný garant oblasti - Mgr. Tomáš Záviský, 
• tajemník - Dana Dernerová 

4. termín jednání hodnotící komise pro dotační programy Královéhradeckého kraje 
v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy – 28. 2. 2012, od 8:30 
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 II.  d o p o r u č u j e  
      Radě Královéhradeckého kraje jmenovat hodnotící komisi pro dotační programy 

Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy vyhlášených 
na rok 2012 v tomto složení: 
 
Předseda komise: Ing. Rostislav Jireš, 
Člen komise: Bc. Lukáš Janeček, 
Člen komise: Mgr. Libor Mojžíš, 
Člen komise: Rudolf Polák, 
Člen komise: František Škvařil. 
Náhradníci: Mgr. Táňa Šormová, Ing. Aleš Gonák. 

 
K bodu 5. 
Zpráva o činnosti výboru za rok 2011. 
 

• MUDr. Jan Michálek uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k tomuto bodu 
jednání členům výboru e-mailem před jednáním výboru. Členové výboru neměli 
k zpracované zprávě žádné doplnění. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 8 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/29/158/2012 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
         

 

 I.  s c h v a l u j e  
      předloženou Zprávu o činnosti výboru za rok 2011 

 
K bodu 6. 
Průběžná zpráva o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na Hry V. zimní olympiády 
dětí a mládeže České republiky 2012. 
 

• Mgr. Tomáš Záviský informoval o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na Hry 
V. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2012 (termín jednání s organizátory 
v Ostravě – 18. 1. 2011, termín jednání s trenéry a zástupci krajských svazů KHK – 19. 1. 
2011, dokončení nominace a zpracování přihlášky „C“ atd.) a pozval členy výboru na tuto 
akci. Další informace o projektu – viz webové stránky: http://odm2012.olympic.cz/ . 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 7 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/29/159/2012 
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 V. zimní 

olympiády dětí a mládeže České republiky 2012 
 
 

 
Vzhledem k tomu, že program 29. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl vyčerpán, ukončil MUDr. Jan Michálek jednání 
v 16:10 hodin.  
 
Příští jednání výboru proběhne dne: 9. 2. 2012 (od 15:00).  
 
 
 
 
 
 
  ........................................................   ........................................................  
 MUDr. Jan Michálek Ing. Rostislav Jireš 
 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 
V Hradci Králové: 11. 1. 2012 
 
 
 
 
 
  .......................................................  
 podpis 
 


