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Zápis 
 

z 14. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 4. 3. 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, Martin Paur, Ing. Miroslav Pavlíček, Karel Potoček, 

František Škvařil, Ing. Miroslav Uchytil, Miroslav Vlasák 

Omluveni: Miroslav Kříž, Martin Mihulka  

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: Mgr. Táňa Šormová, JUDr. Radmila Šulcová, Mgr. Jiří Pekař, 

Mgr. Ivana Kudrnáčová, Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., Bc. Ondřej Knotek, 

Mgr. Dana Komorová, Mgr. Zdena Horčičková, Mgr. Jiří Morávek, Eva Víšková 

  

Program: 

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

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

3. Prezentace Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje a prezentace dvou organizací 

sdružených ve VŠK KHK - České asociace sportu pro všechny Královéhradecký kraj 

a Centra zdravotně postižených. 

4. Informace o výsledku jednání hodnotící komise pro dotační programy Královéhradeckého 

kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy vyhlášených na rok 2014. 

5. Závěrečná zpráva k zabezpečení výpravy Královéhradeckého kraje na "Hrách VI. zimní 

Olympiády dětí a mládeže České republiky 2014". 

6. Žádost Ski klubu Špindl produkce s.r.o. na pořádání Mezinárodního mistrovství ČR 

v alpských disciplínách 2014. 

7. Žádost Klubu přátel Josefa Masopusta o.s. o finanční podporu z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na pořádání Poháru Josefa Masopusta 2014. 

8. Žádost Davida Macha o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na účast na 

závodech v roce 2014. 

9. Žádost Bruslařského klubu Hradec Králové o finanční podporu z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na podporu mládežnických kategorií Bruslařského klubu Hradec 

Králové v roce 2014. 

10. Žádost Českého svazu kin-ballu o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na 

pořádání Mistrovství Evropy v Kin-ballu v Hradci Králové v roce 2014. 

11. Žádost BK KARA Trutnov o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na 

organizaci finálového turnaje Českého poháru basketbalistek v Trutnově v roce 2014. 

12. Diskuze, různé. 
 

 Jednání v 9:03 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.  

 

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. Členové výboru nepodali návrh na doplnění programu 

jednání. Ověřovatelem zápisu byl navržen pan Radek Balcárek. 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/14/68/2014 

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 Radka Balcárka 

jako ověřovatele zápisu 

 

K bodu 3. 

Prezentace Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje a prezentace dvou organizací 

sdružených ve VŠK KHK - České asociace sportu pro všechny Královéhradecký kraj 

a Centra zdravotně postižených. 

 

 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a přivítal statutární zástupce 

Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje - předsedu Mgr. Jiřího Pekaře 

a místopředsedy Mgr. Zdenu Horčičkovou a Mgr. Jiřího Morávka. Dále přivítal sekretáře 

kolegia Evu Víškovou. 

 Mgr. Jiří Pekař informoval výbor o vzniku, složení, historii a současné činnosti 

Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje. Uvedl také akce organizované VŠK KHK 

a důvody zřízení právní subjektivity kolegia. 

 Mgr. Jiří Morávek představil Centrum zdravotně postižených, charakterizoval jednotlivé 

sportovní kluby a subjekty organizující sportovní činnost zdravotně postižených občanů 

v Královéhradeckém kraji. Zmínil také problémy s financováním sportovní činnost 

zdravotně postižených občanů ze strany státu. 

 Mgr. Zdena Horčičková přestavila Českou asociaci sportu pro všechny Královéhradeckého 

kraje. Charakterizovala zaměření organizace (zejména na sport pro všechny dětí, mládeže 

a seniorů), její strukturu vč. jednotlivých článků v Královéhradeckém kraji, propracovaný 

systém vzdělávání cvičitelů, jejich vysokou odbornost a kvalifikaci. Uvedla, že organizují 

také sportovní soutěže, které jsou motivačním prvkem do další sportovní činnosti členů. 

Dále seznámila výbor se vznikem samostatné organizace ČASPV a také s její 20letou 

historií a činností. Informovala výbor také o problémech s financováním chodu organizace 

(zejména ze strany MŠMT ČR) i o významném snížení počtu členů při zavedení členských 

příspěvků (úbytek cca o 50 %, v současnosti mají v KHK cca 4.000 členů). 

 Mgr. Táňa Šormová uvedla, že na Královéhradecký kraj bylo podáno několik žádostí 

o financování činnosti - žádosti podalo Královéhradecké krajské sdružení ČUS, Česká 

asociace sportu pro všechny Královéhradeckého kraje a Všesportovní kolegium 

Královéhradeckého kraje. Další organizace sdružené ve Všesportovním kolegiu KHK však 

nežádají. Uvedla, že je potřeba vyjasnit potřeby jednotlivých krajských organizací i jejich 

financování ze strany státu. Členové výboru s tímto souhlasili vč. potřeby upřesnění 

struktury organizování sportu v Královéhradeckém kraji. Výbor požádal Mgr. Tomáše 

Záviského o zpracování schématu struktury sportovních organizací v Královéhradeckém 

kraji. 

 

K bodu 4. 

Informace o výsledku jednání hodnotící komise pro dotační programy Královéhradeckého 

kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy vyhlášených na rok 2014. 

 

 Mgr. Dana Komorová a Bc. Ondřej Knotek prezentovali údaje o výsledku jednání hodnotící 

komise pro dotační programy Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, sportu 

a tělovýchovy vyhlášených na rok 2014 vč. akcí navržených komisí na monitoring, změny 
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alokací v jednotlivých programech vyhlášených na oblast sportu a tělovýchovy a zapojení 

vrácených finančních prostředků z roku 2013. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/14/69/2014 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. p r o j e d n a l  
 informaci o výsledku jednání hodnotící komise pro dotační programy 

Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy vyhlášených 

na rok 2014 

II. d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit: 

1. poskytnutí dotačních prostředků z kapitoly 48, dotační fond, v oblasti 

volnočasové aktivity dle přílohy důvodové zprávy k oblasti volnočasové aktivity 

ve výši 3.680.000 Kč 

2. změnu alokací na dotační programy v oblasti sport a tělovýchova dle tabulky 

v důvodové zprávě k oblasti sport a tělovýchova sloupce „navrhovaná změna 

alokace v Kč“ 

3. poskytnutí neinvestičních dotačních prostředků z kapitoly 48, dotační fond, 

v oblasti sport a tělovýchova dle důvodové zprávy k oblasti sport a tělovýchova 

ve výši 5.520.000 Kč 

4. poskytnutí neinvestičních dotačních prostředků z kapitoly 48, dotační fond, 

v oblasti výkonnostní sport dle přílohy důvodové zprávy k oblasti výkonnostní 

sport ve výši 3.107.000 Kč 

III. s c h v a l u j e  
 monitoring u projektů: 14SMR01-0016, 14SPT01-0024, 14 SPT02-0004, 14SPT020034 

a 14SPT03-0010 

IV. p o v ě ř u j e  
 Bc. Pavla Hečka, Miroslava Vlasáka, Ing. Miroslava Uchytila a Radka Balcárka provést 

monitoring u vybraných podpořených projektů uvedených v bodě III. za předpokladu, 

že těmto projektům bude Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje přidělena finanční 

podpora 

 

K bodu 5. 

Závěrečná zpráva k zabezpečení výpravy Královéhradeckého kraje na "Hrách VI. zimní 

Olympiády dětí a mládeže České republiky 2014". 

 

 Mgr. Tomáš Záviský uvedl bod jednání a informoval o zaslání podrobné závěrečné zprávy 

k zabezpečení výpravy Královéhradeckého kraje na "Hrách VI. zimní Olympiády dětí 

a mládeže České republiky 2014" elektronicky před jednáním výboru. Dále informoval 

o návrhu rozšířit navrhované dary také o náklady spojené s mazáním a přípravou lyží členů 

výpravy Královéhradeckého kraje. S tímto návrhem členové výboru souhlasili. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/14/70/2014 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 Závěrečnou zprávu o výpravě Královéhradeckého kraje na Hrách VI. zimní olympiády 

dětí a mládeže České republiky 2014 

II. d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí navrhovaných darů 

 

K bodu 6. 

Žádost Ski klubu Špindl produkce s.r.o. na pořádání Mezinárodního mistrovství ČR 

v alpských disciplínách 2014. 

 

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

Ski klubu Špindl produkce s.r.o. elektronicky před jednáním výboru. 

 Vzhledem k špatným sněhovým podmínkám a pravděpodobnému neuskutečnění akce 

se členové výboru rozhodli žádost odročit na další jednání. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/14/71/2014 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Ski klubu Špindl produkce s.r.o. na pořádání Mezinárodního mistrovství ČR 

v alpských disciplínách 2014 

II. o d r o č u j e  
 žádost Ski klubu Špindl produkce s.r.o. na pořádání Mezinárodního mistrovství ČR 

v alpských disciplínách 2014 na další jednání výboru 

 

K bodu 7. 

Žádost Klubu přátel Josefa Masopusta o.s. o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje na pořádání Poháru Josefa Masopusta 2014. 

 

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

Klubu přátel Josefa Masopusta o.s. elektronicky před jednáním výboru. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/14/72/2014 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Klubu přátel Josefa Masopusta o.s. o finanční podporu z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na pořádání Poháru Josefa Masopusta 2014 

II. d o p o r u č u j e  
 orgánům Královéhradeckého kraje schválit přidělení dotace  žádosti Klubu přátel Josefa 

Masopusta o.s. na pořádání Poháru Josefa Masopusta 2014 ve výši 100.000,- Kč 

 

K bodu 8. 

Žádost Davida Macha o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na účast 

na závodech v roce 2014. 

 

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

Davida Macha elektronicky před jednáním výboru. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/14/73/2014 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Davida Macha o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na účast 

na závodech v roce 2014 

II. d o p o r u č u j e  
 orgánům Královéhradeckého kraje schválit přidělení dotace žádosti Davida Macha 

na účast na závodech v roce 2014 ve výši 20.000,- Kč 

 

K bodu 9. 

Žádost Bruslařského klubu Hradec Králové o finanční podporu z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na podporu mládežnických kategorií Bruslařského klubu Hradec 

Králové v roce 2014. 

 

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

Bruslařského klubu Hradec Králové elektronicky před jednáním výboru. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 0 

  Proti: 10 

  Zdržel se: 1 
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Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Bruslařského klubu Hradec Králové o finanční podporu z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na podporu mládežnických kategorií Bruslařského klubu 

Hradec Králové v roce 2014 

II. d o p o r u č u j e  
 orgánům Královéhradeckého kraje schválit přidělení dotace žádosti Bruslařského klubu 

Hradec Králové na podporu mládežnických kategorií Bruslařského klubu Hradec 

Králové v roce 2014 ve výši 80.000,- Kč 

 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 

 

K bodu 10. 

Žádost Českého svazu kin-ballu o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

na pořádání Mistrovství Evropy v Kin-ballu v Hradci Králové v roce 2014. 

 

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

Českého svazu kin-ballu elektronicky před jednáním výboru. 

 Martin Paur charakterizoval podmínky Mistrovství Evropy v Kin-ballu v Hradci Králové 

v roce 2014, uvedl předpokládané účastnící se země a zdroje financování (startovné 

od účastníků, sponzoři, město Hradec Králové, Pardubický kraj). Dále uvedl, že se jedná 

o jinou akci, než která je navržena k podpoření v dotačních programech Královéhradeckého 

kraje na rok 2014. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/14/74/2014 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Českého svazu kin-ballu o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

na pořádání Mistrovství Evropy v Kin-ballu v Hradci Králové v roce 2014 

II. d o p o r u č u j e  
 orgánům Královéhradeckého kraje schválit přidělení dotace žádosti Českého svazu kin-

ballu na pořádání Mistrovství Evropy v Kin-ballu v Hradci Králové v roce 2014 ve výši 

200.000,- Kč 

 

K bodu 11. 

Žádost BK KARA Trutnov o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na 

organizaci finálového turnaje Českého poháru basketbalistek v Trutnově v roce 2014. 

 

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

BK KARA Trutnov elektronicky před jednáním výboru. 

 Mgr. Tomáš Hendrych uvedl, že akce se zúčastnili představitelé Královéhradeckého kraje 

a měla velmi dobrou úroveň. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/14/75/2014 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost BK KARA Trutnov o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

na organizaci finálového turnaje Českého poháru basketbalistek v Trutnově v roce 2014 

II. d o p o r u č u j e  
 orgánům Královéhradeckého kraje schválit přidělení dotace žádosti BK KARA Trutnov 

na organizaci finálového turnaje Českého poháru basketbalistek v Trutnově v roce 2014 

ve výši 80.000,- Kč 

 

K bodu 8. 

Diskuze, různé. 

 

 Mgr. Jiří Pekař připomněl konání vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Královéhradeckého 

kraje roku 2013, které se uskuteční 25. 3. 2014 (od 19:00 hodin) a rozdal formulář 

pro uvedení počtu požadovaných vstupenek. Dále členům výboru předal písemný materiál 

s přehledem o účasti družstev mužů, žen a mládežnických družstev z Královéhradeckého 

kraje v nejvyšších sportovních soutěžích. 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 14. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

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

Ph.D. jednání v 10:45 hodin. 
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 15. 4. 2014 (od 09:00).  

 

 

 

 

 

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

 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. Radek Balcárek 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 6. 3. 2014 

 

 

 

 

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

 podpis 


