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Zápis 
 

z 13. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 7. 1. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti N2.903 

v RegioCentru Nový pivovar 

 

 

Přítomni: JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D., Radek Balcárek, Josef Dušek, Bc. Pavel Hečko, 

Mgr. Tomáš Hendrych, Miroslav Kříž, Martin Paur, Ing. Miroslav Pavlíček, 

František Škvařil, Miroslav Vlasák 

Omluveni: Martin Mihulka, Karel Potoček, Ing. Miroslav Uchytil 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Jiří Pekař, Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Ivana Kudrnáčová, 

Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., Bc. Ondřej Knotek, Mgr. Dana Komorová, 

Mgr. Jan Slavíček 

  

Program: 

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. 

3. Žádost o mimořádnou dotaci – Z&S Apache Team, o. s. – organizace Bike víkendu MTB 

2014 v Peci pod Sněžkou a závod Českého poháru MTB cross-country 2014. 

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

2014 – ustavení hodnotící komise, rozdělení alokace na programy a termín jednání hodnotící 

komise. 

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

dětí a mládeže České republiky 2014. 

6. Dofinancování tradičních významných sportovních akcí konaných na území 

Královéhradeckého kraje v oblasti sportu v roce 2014 (tzv. trvalé záštity rady kraje). 

7. Zpráva o činnosti výboru za rok 2013. 

8. Diskuze, různé. 
 

 Jednání v 9:05 hodin zahájil a řídil předseda výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D., který přivítal radní 

kraje Mgr. Táňu Šormovou a další hosty. V úvodu jednání vznesl Miroslav Vlasák dotaz, kdo byl 

z přítomných pozván na toto jednání. Tajemník výboru Mgr. Tomáš Záviský uvedl, že na jednání 

byli přizváni pracovníci odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací a Mgr. Jiří Pekař, který 

je schválen jako stálý host. Miroslav Vlasák vyzval Hanu Kopeckou, aby vysvětlila důvody její 

přítomnosti na jednání výboru. Hana Kopecká vysvětlila své důvody přítomnosti na jednání výboru. 

Předseda výboru navrhl, aby proběhlo hlasování o přítomnosti Hany Kopecké a Mgr. Jiřího Pekaře 

na jednání výboru. Proběhly 2 dílčí hlasování: 

 

Hlasování o souhlasu s přítomností Hany Kopecké na jednání: 

Výsledek hlasování: 

Pro: 2 

Proti: 5 

Zdržel se: 3 

Členové výboru tímto hlasováním nesouhlasili s přítomností Hany Kopecké na jednání výboru. 

 

Hlasování o souhlasu s přítomností Mgr. Jiřího Pekaře na jednání: 

Výsledek hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

Členové výboru tímto hlasováním souhlasili s přítomností Mgr. Jiřího Pekaře na jednání výboru. 
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K bodu 2. 

Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. 

 

 Předseda výboru přečetl návrh programu jednání, navrženého ověřovatele zápisu a vyzval 

členy výboru k jeho doplnění. Zároveň navrhl doplnění programu o bod „Žádost 

o mimořádnou dotaci – Z&S Apache Team, o. s. – organizace Bike víkendu MTB 2014 

v Peci pod Sněžkou 2014 a závod Českého poháru MTB cross-country“. Členové výboru 

souhlasili s doplněním programu. Ověřovatelem zápisu byl určen Josef Dušek.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení doplněném dle návrhu z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/13/62/2014 

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 Josefa Duška jako 

ověřovatele zápisu 

 

K bodu 3. 

Žádost o mimořádnou dotaci – Z&S Apache Team, o. s. – organizace Bike víkendu MTB 2014 

v Peci pod Sněžkou 2013 a závod Českého poháru MTB cross-country. 

 

 Mgr Jan Slavíček prezentoval Bike víkend MTB 2014 v Peci pod Sněžkou a závod Českého 

poháru MTB cross-country 2014 a požádal o přehodnocení zamítavého stanoviska výboru 

z minulého jednání. Na základě dotazů členů výboru doplnil svou informaci také 

o předpokládaný rozpočet akce (600.000,- Kč) a další informace o projektu (zdroje 

financování, doručení informace se zamítnutím dotace, systém přidělování pořádání akce 

Českým svazem cyklistiky, nulový finanční podíl Českého svazu cyklistiky, odvod 30 % 

ze startovného Českému svazu cyklistiky atd.). 

 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl, že dle jeho názoru se jedná o mimořádnou akci, která 

má republikový i mezinárodní význam. 

 Mgr. Táňa Šormová upozornila na výši podpory tradičních významných sportovních akcí 

konaných na území Královéhradeckého kraje podporovaných v rámci tzv. trvalých záštit, 

kde výše podpory dosahuje maximálně 90.000,- Kč. 

 Bc. Ondřej Knotek uvedl, že v dotačních programech Královéhradeckého kraje mohla akce 

získat celkem maximálně 80.000,- Kč (součet maximální možné dotace ve 2 programech). 

 Mgr. Tomáš Hendrych k akci uvedl, že jde o akci propojující vrcholový i masový sport. 

 Josef Dušek doporučil využít dotační programy Královéhradeckého kraje a dotační 

programy MŠMT ČR. 

 František Škvařil navrhl akci podpořit částkou 100.000,- Kč. 

 

Návrh – hlasovat o usnesení navrženém v diskuzi. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/13/63/2014 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. d o p o r u č u j e  
 orgánům Královéhradeckého kraje schválit přidělení dotace žádosti Z&S Apache Team, 

o. s. – organizace Bike víkendu MTB 2014 v Peci pod Sněžkou 2013 a závod Českého 

poháru MTB cross-country ve výši 100.000,- Kč 

 

K bodu 4. 

Dotační programy Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy 

2014 – ustavení hodnotící komise, rozdělení alokace na programy a termín jednání hodnotící 

komise. 

 

 Bc. Ondřej Knotek informoval výbor o krocích, které je nutné projednat v souvislosti 

s dotačními programy Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy 

- ustavení hodnotící komise, rozdělení alokace na programy a termín jednání hodnotící 

komise. Dále specifikoval procenta alokace na jednotlivé programy, které byly v oblasti 

sportu nastaveny dle Záměru rozvoje sportovních a volnočasových aktivit 

v Královéhradeckém kraji. 

 Mgr. Dana Komorová doplnila informaci o procentech v programech v oblasti volného času, 

které byly nastaveny dle zkušenosti z loňských programů a dle žádostí podaných na rok 

2014 pracovníkem oddělní krajských dotací. 

 Proběhla diskuze k počtu členů a složení hodnotící komise, k přizvání pracovníků odboru 

grantů a dotací a školství, k rozdělení alokace na programy a termínu jednání hodnotící 

komise. 

 Termín jednání hodnotící komise byl stanoven na 25. 2. 2014. 

 Výbor také požádal o zpracování a předložení analýzy dotačních programů 

Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy za rok 2013. 

 Na závěr projednávání bodu 4 se představili noví pracovníci odbor regionálního rozvoje, 

grantů a dotací: vedoucí odboru Mgr. Ivana Kudrnáčová a vedoucí oddělení krajských 

dotací Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení doplněném dle návrhů z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/13/64/2014 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. r o z h o d l  
 o pětičlenném složení hodnotící komise 

II. d o p o r u č u j e  
 

 Radě Královéhradeckého kraje schválit hodnotící komisi pro oblast volného času, 

sportu a tělovýchovy v tomto složení: 

 

1. Miroslav Vlasák (předseda) 

2. Josef Dušek 

3. Martin Paur 

4. Ing. Miroslav Pavlíček 

5. František Škvařil 

Náhradníci: JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D., Mgr. Tomáš Hendrych 

 



 Strana 4 (celkem 6)  

Přizvání pracovníků odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací a odboru školství KÚ 

KHK: 

Vedoucí odboru: Mgr. Ivana Kudrnáčová 

Vedoucí oddělení krajských dotací: Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 

Administrátor oblasti volný čas: Mgr. Dana Komorová 

Administrátor oblasti sport a tělovýchova: Bc. Ondřej Knotek 

Odborný garant za odbor školství: Mgr. Tomáš Záviský 

III. d o p o r u č u j e  
 rozdělení alokací na jednotlivé dotační programy: 

14SPT01 - Pohybová gramotnost - 993 600 Kč (18,00 %) 

14SPT02 - Pořádání významných sportovních akcí mládeže - 938 400 Kč (17,00 %) 

14SPT03 - Pořádání masových tělovýchovných a sportovních soutěžních akcí typu 

„sport pro všechny“ - 993 600 Kč - 18,00% 

14SPT04 - Činnost základních škol s rozšířenou výukou tělesné výchovy, středních škol 

s rozšířenou sportovní činností a sportovních center mládeže - 662 400 Kč 

(12,00%) 

14SPT05 - Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace 

Královéhradeckého kraje na republikových, evropských a celosvětových 

soutěžích - 552 000 Kč (10,00%) 

14SPT06 - Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním 

postižením - 1 104 000 Kč (20,00%) 

14SPT07 - Podpora vzdělávání trenérů a rozhodčích v Královéhradeckém kraji – 

276 000 Kč (5,00%) 

14SPT08 - Podpora vrcholového a výkonnostního sportu - 3 000 000 Kč 

14SMR01 - Podpora celoroční činnost místních organizací - 860 000 Kč (23,37%) 

14SMR02 - Akce pro děti a mládež ve volném čase - 370 000 Kč (10,05%) 

14SMR03 - Podpora celoroční činnosti organizací dětí a mládeže s regionální 

působností - 1 100 000 Kč (29,89%) 

14SMR04 - Podpora celoroční činnosti organizací pracující s dětmi a mládeží 

s regionální působností - 250 000 Kč (6,79%) 

14SMR05 - Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže  - 500 000 Kč (13,59%) 

14SMR06 - Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívaných pro volný čas 

dětí a mládeže - 600 000 Kč (16,30%) 

 

K bodu 5. 

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

dětí a mládeže České republiky 2014. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský podal průběžnou zprávu o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje 

na Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2014 (zejména informoval 

o připraveném vybavení pro členy krajské výpravy, o výsledcích posledního jednání 

s organizátory, o termínu jednání s trenéry Královéhradeckého kraje atd.). Na závěr pozval 

členy výboru na ODM 2014. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/13/65/2013 

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 VI. zimní 

olympiády dětí a mládeže České republiky 2014 
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K bodu 6. 

Dofinancování tradičních významných sportovních akcí konaných na území 

Královéhradeckého kraje v oblasti sportu v roce 2014 (tzv. trvalé záštity rady kraje). 

 

 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů 

k dofinancování tradičních významných sportovních akcí konaných na území 

Královéhradeckého kraje v oblasti sportu v roce 2014 elektronicky před jednáním výboru. 

 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. navrhl, aby výbor s návrhem „souhlasil“. 

 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení upraveném dle návrhu z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/13/66/2014 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. s o u h l a s í  
 s podpořením akcí s udělenou trvalou záštitou, z finančních prostředků vyčleněných 

na rok 2014 pro trvalé záštity rady kraje v oblasti sportu (v kapitole 9.), dle 

předloženého návrhu: 

 

 Volejbalová Dřevěnice - 90.000,- Kč 

 300 zatáček Gustava Havla - 85.000,- Kč 

 Krkonošská 70 - 90.000,- Kč 

 Skiinterkriterium Říčky v Orlických horách - 65.000,- Kč 

 Mistrovství Evropy FIA v autokrosu Štikovská rokle - 90.000,- Kč 

 Grand Prix Hradec Králové - 75.000,- Kč 

 

K bodu 7. 

Zpráva o činnosti výboru za rok 2013. 

 

 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a informoval o přípravě zprávy o činnosti 

výboru za rok 2013 a jeho záměru pojmout zprávu v širším pojetí vč. dotací, ODM atd.  

 Tajemník výboru Mgr. Tomáš Záviský k tomu uvedl, že má jít o zprávu o činnosti výboru – 

nikoli za oblast jako takovou. Navrhl zpracovat zprávu o oblasti sportu a volnočasových 

aktivit v Královéhradeckém kraji jako samostatný materiál a nespojovat ji se zprávou 

o činnosti výboru. Dále představil zprávu o činnosti výboru za rok 2013, kterou zpracoval 

dle osnovy z minulých let. 

 Členové výboru diskutovali nad podobou zprávy o činnosti výboru a shodli se na doplnění 

zprávy zpracované tajemníkem výboru o přehled mimořádných dotací doporučených 

výborem v roce 2013. 

 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení upraveném dle návrhu z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/13/67/2014 

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 2013 s doplněním o přehled mimořádných 

dotací doporučených výborem v roce 2013 

 

K bodu 8. 

Diskuze, různé. 

 

 Martin Paur navrhl pro rok 2014 změnit (zvýšit) maximální výši dotace v jednotlivých 

programech Královéhradeckého kraje na oblast sportu. 

 

 

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

aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl vyčerpán, ukončil JUDr. Ing. Rudolf Cogan 

Ph.D. jednání v 10:30 hodin. 
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 18. 2. 2014 (od 09:00).  

 

 

 

 

 

  ........................................................   ........................................................  

 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. Josef Dušek 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 16. 1. 2014 

 

 

 

 

  .......................................................  

 podpis 


