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Zápis 
 

z 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 16. 12. 2014 od 12:30 hodin v restauraci Hotelu Vacek  

„Pod věží“ Hradec Králové 

 

Přítomni: JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D., Radek Balcárek, Miroslav Kříž, Martin Mihulka, 

Martin Paur, Ing. Miroslav Pavlíček, Karel Potoček, František Škvařil, 

Ing. Miroslav Uchytil, Miroslav Vlasák 

Omluveni: Josef Dušek, Bc. Pavel Hečko, Mgr. Tomáš Hendrych 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Jiří Pekař, Bc. Ondřej Knotek 

  

Program: 

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

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

3. Průběžná zpráva o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na Hry VII. letní olympiády 

dětí a mládeže České republiky 2015. 

4. Dotační programy 2015 – ustavení hodnotící komise, rozdělení alokace na programy 

a termín jednání HK. 

5. Návrh složení pracovní skupiny a komise pro Oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi 

a mládeží v Královéhradeckém kraji. 

6. Dofinancování tradičních významných sportovních akcí konaných na území 

Královéhradeckého kraje v oblasti sportu v roce 2015 (tzv. trvalé záštity rady kraje). 

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

Královéhradeckého kraje na pořádání Poháru Josefa Masopusta 2015. 

8. Žádost Život se psy o.s. o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na 

organizování 19. ročníku mezinárodního etapového závodu psích spřežení Šediváčkův long 

2015. 

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

na závodech v roce 2015. 

10. Struktura Zprávy o činnosti výboru za rok 2014. 

11. Schválení termínů jednání výboru na I. pololetí 2015. 

12. Diskuze, různé. 

 Informace o připomínkování návrhu, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., 

o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

 Předání výplatních lístků a evidenčních listů. 
 

 Jednání v 12:30 hodin zahájil a řídil předseda výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

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

členy výboru a hosty jednání. 

 

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 Miroslav Pavlíček. 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/20/116/2014 

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 Miroslava Pavlíčka 

jako ověřovatele zápisu 

 

K bodu 3. 

Průběžná zpráva o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na Hry VII. letní olympiády 

dětí a mládeže České republiky 2015. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval o odeslání přihlášky „B“ Královéhradeckého kraje na 

Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2015. Královéhradecký kraj bude 

na této významné celorepublikové akci reprezentovat 182 členů krajské výpravy 

(z toho: 153 sportovců, 27 trenérů a 2 vedoucí výpravy).  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/20/117/2014 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  
 průběžnou zpráva o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na Hry VII. letní 

olympiády dětí a mládeže České republiky 2015 

 

K bodu 4. 

Dotační programy 2015 – ustavení hodnotící komise, rozdělení alokace na programy a termín 

jednání HK. 

 

 Bc. Ondřej Knotek informoval o návrhu ustavení pětičlenné hodnotící komise, rozdělení 

alokací na jednotlivé dotační programy pro rok 2015 v oblasti volného času, sportu 

a tělovýchovy, o navrhovaném termín jednání hodnotící komise a o bodovém hodnocení 

žádostí. 

 Členové výboru diskutovali nad počtem členů komise, jejím složení a termínu jednání. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/20/118/2014 

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 komise) 

2. Miroslav Kříž (člen komise) 

3. Martin Paur (člen komise) 

4. Miroslav Pavlíček (člen komise) 

5. František Škvařil (člen komise) 

Náhradníci: Josef Dušek 

Přizvání pracovníků odboru grantů a dotací a školství: 

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. s c h v a l u j e  
      rozdělení alokací na jednotlivé dotační programy pro rok 2015 

 

Volný čas 15SMR01-15SMR06  

Dotační program  Návrh 2015 dle 

záměru  

Návrh 2015 v % 

dle záměru  

15SMR01 Podpora celoroční činnost místních organizací  860 000 Kč  23,37%  

15SMR02 Akce pro děti a mládež ve volném čase  370 000 Kč  10,05%  

15SMR03 Podpora celoroční činnosti organizací dětí a mládeže 

s regionální působností  

1 100 000 Kč  29,89%  

15SMR04 Podpora celoroční činnosti organizací pracující s 

dětmi a mládeží s regionální působností  

250 000 Kč  6,79%  

15SMR05 Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže  500 000 Kč  13,59%  

15SMR06 Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení 

využívaných pro volný čas dětí a mládeže  

600 000 Kč  16,30%  

Celkový součet  3 680 000 Kč  100,00%  

Sport a tělovýchova 15SPT01-15SPT07  

Dotační program  Návrh pro rok 

2015 dle záměru  

Návrh pro rok 2015 

v % dle záměru  

15SPT01 Pohybová gramotnost  993 600  18,00%  

15SPT02 Pořádání významných sportovních akcí mládeže  938 400  17,00%  

15SPT03 Pořádání masových tělovýchovných a sportovních 

soutěžích akcí typu"sport pro všechny"  
993 600  18,00%  

15SPT04 Činnost základních škol s rozšířenou výukou tělesné 

výchovy, středních škol s rozšířenou sportovní činností a 

sportovních center mládeže  

662 400  12,00%  

15SPT05 Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a 

reprezentace Královéhradeckého kraje na republikových, 

evropských a celosvětových soutěžích  

552 000  10,00%  

15SPT06 Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob 

se zdravotním postižením  
1 104 000  20,00%  

15SPT07 Podpora vzdělávání trenérů a rozhodčích v 

Královéhradeckém kraji.  
276 000  5,00%  

Celkový součet  5 520 000  100,00%  
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Podpora vrcholového a výkonnostního sportu 15SPT08  

Dotační program  Návrh 2015  Návrh 2015 v %  

15SPT08 Podpora vrcholového a výkonnostního sportu  3 000 000  100,00%  

Celkový součet  3 000 000  100,00%  

 

IV. b e r e  n a  v ě d o m í  
      tabulky pro bodové hodnocení žádostí předložené v příloze č. 1 

 

K bodu 5. 

Návrh složení pracovní skupiny a komise pro Oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi 

a mládeží v Královéhradeckém kraji. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský představil návrh složení pracovní skupiny a komise pro Oceňování 

dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží v Královéhradeckém kraji. 

 Proběhla diskuze nad složením a počtem členů pracovní skupiny. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/20/119/2014 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. d o p o r u č u j e  
 radě Královéhradeckého kraje schválit 

1. pracovní skupinu pro přípravu návrhu dobrovolníků pro udělení ceny Zlatá koruna 

Královéhradeckého kraje 2014 ve složení: Rudolf Cogan, Josef Dušek, Josef 

Hylský, Daniela Janáčková, Martin Mihulka, Jiří Morávek, Martin Paur, Jiří Pekař, 

Karel Potoček, Josef Solár, Eva Víšková 

2. komisi pro výběr oceněných dobrovolníků cenou Zlatá koruna Královéhradeckého 

kraje 2014 ve složení: Radek Balcárek, Rudolf Cogan, Jiří Pekař, Josef Solár, 

Táňa Šormová 

 

K bodu 6. 

Dofinancování tradičních významných sportovních akcí konaných na území 

Královéhradeckého kraje v oblasti sportu v roce 2015 (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 2015 elektronicky před jednáním výboru. 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval o návrhu navýšit částky u jednotlivých akcí na maximální 

částku 100.000,- Kč, kterou může schválit rada kraje jednomu právnímu subjektu 

za kalendářní rok, kromě Skiinterkriteria Říčky v Orlických horách, které je podporováno 

také z rozpočtu Pardubického kraje (cca 30.000,- Kč). 

 Proběhla diskuze k předloženému návrhu. Členové výboru se shodli na potřebě zvýšení 

finanční podpory těchto akcí z rozpočtu Královéhradeckého kraje a souhlasili také 

s návrhem přidělit trvalou záštitu rady kraje také dalším akcím podobného rozsahu 

a s dlouholetou tradicí. Výbor požádal tajemníka výboru o zajištění rozpočtů těchto akcí. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/20/120/2014 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. d o p o r u č u j e  
 Radě Královéhradeckého kraje 

1. podpořit, z finančních prostředků vyčleněných na rok 2015 pro trvalé záštity rady 

kraje v oblasti sportu (v kapitole 9.), akce s udělenou trvalou záštitou dle 

předloženého návrhu: 

 Volejbalová Dřevěnice - 100.000,- Kč 

 300 zatáček Gustava Havla - 100.000,- Kč 

 Krkonošská 70 – 100.000,- Kč 

 Skiinterkriterium Říčky v Orlických horách - 70.000,- Kč 

 Mistrovství Evropy FIA v autokrosu Štikovská rokle - 100.000,- Kč 

 Grand Prix Hradec Králové - 100.000,- Kč 

 

2. ponechat zbývající částku ve výši 130.000,- Kč pro další akce, které budou 

v průběhu roku 2015 nově navrženy Radě Královéhradeckého kraje k udělení trvalé 

záštity 

 

K bodu 7. 

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

kraje na pořádání Poháru Josefa Masopusta 2015. 

 

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

Klubu přátel Josefa Masopusta elektronicky před jednáním výboru. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 3 

 

USNESENÍ VST/20/121/2014 

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 finanční podporu z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na pořádání Poháru Josefa Masopusta 2015 

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

Masopusta o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání Poháru 

Josefa Masopusta 2015 ve výši 50.000,- Kč 

III. o d r o č u j e  
 projednání žádosti Klubu přátel Josefa Masopusta o finanční podporu z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na pořádání Poháru Josefa Masopusta 2015 na příští jednání 

výboru 
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K bodu 8. 

Žádost Život se psy o.s. o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

na organizování 19. ročníku mezinárodního etapového závodu psích spřežení Šediváčkův long 

2015. 

 

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

Život se psy o.s. elektronicky před jednáním výboru. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 2 

  Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VST/20/122/2014 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Život se psy o.s. o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

na organizování 19. ročníku mezinárodního etapového závodu psích spřežení 

Šediváčkův long 2015 

II. d o p o r u č u j e  
 orgánům Královéhradeckého kraje schválit přidělení dotace žádosti Život se psy o.s. 

o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na organizování 19. ročníku 

mezinárodního etapového závodu psích spřežení Šediváčkův long 2015 ve výši  

60.000,-Kč 

 

K bodu 9. 

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

na závodech v roce 2015. 

 

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

Davida Macha elektronicky před jednáním výboru. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 1 

  Proti: 6 

  Zdržel se: 3 

 

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 2015 

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

o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na účast na závodech v roce 

2015 ve výši 20.000,- Kč 

 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 
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K bodu 10. 

Struktura Zprávy o činnosti výboru za rok 2014. 

 

 Tajemník výboru informoval o požadavku organizačního oddělení KÚ Královéhradeckého 

kraje na zpracování a zaslání Zprávy o činnosti výboru za rok 2014 a dále navrhl, aby měla 

zpráva o činnosti výboru za rok 2014 stejnou strukturu jako v roce 2013. 

 Členové výboru s návrhem souhlasili. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/20/123/2014 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. s c h v a l u j e  
 strukturu Zprávy o činnosti výboru za rok 2014 dle předloženého návrhu 

 

K bodu 11. 

Schválení termínů jednání výboru na I. pololetí 2015. 

 

  JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a vyzval členy, aby navrhli termíny 

jednání výboru na I. pololetí 2015. 

 Členové výboru diskutovali o termínech jednání výboru na I. pololetí 2015. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/20/124/2014 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

I. s c h v a l u j e  
      termíny jednání výboru na I. pololetí 2015: 

 20. 1. 2015 (09:00) 

 26. 2. 2015 (09:00) 

 24. 3. 2015 (09:00) 

 19. 5. 2015 (09:00) 

 23. 6. 2015 (09:00) 
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K bodu 12. 

Diskuze, různé 

 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval o připomínkování návrhu, kterým se mění zákon 

č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

(připomínky byly zaslány členům výboru elektronicky před jednáním výboru). 

 Členům výboru (nečlenům zastupitelstva kraje) byly předány výplatní lístky a evidenční 

listy důchodového pojištění. 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

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

Ph.D. jednání v 14:30 hodin. 
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 20. 1. 2015 (09:00).  

 

 

 

 

 

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

 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. Miroslav Pavlíček 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 19. 12. 2014 

 

 

 

 

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

 podpis 


