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Zápis 
 

z 22. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 24. 3. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti P1.411 

v RegioCentru Nový pivovar 
 

 

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

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

Josef Tylš, Ing. Miroslav Uchytil, Miroslav Vlasák 

Omluveni: Radek Balcárek, Martin Mihulka, František Škvařil 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Jiří Pekař, Helena Rezková 

  

Program: 

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

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

3. Návrh vymezení účelu a pravidel pro poskytování mimořádných dotací z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje v oblasti sportu a VČA.  

4. Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Jaroměř - Josefov  (IČ: 62729349) o finanční podporu 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zajištění Mistrovství České republiky mladšího 

žactva ve stolním tenise 2015. 

5. Žádost Z&S Apache Team, o. s. (IČ: 26611848) o finanční podporu z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na organizace Bike víkendu MTB 2015 v Peci pod Sněžkou a 

závodu Českého poháru MTB cross-country 2015. 

6. Diskuze, různé. 
 

 Jednání v 9:00 hodin zahájil místopředseda výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pan Miroslav Vlasák, který přivítal členy výboru 

a hosty jednání. Od 9:15 jednání řídil předseda výboru JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. 

 

K bodu 2. 

Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. 

 

 Místopředseda 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 Martin Paur. Navržený program 

byl schválen beze změny. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/22/139/2015 

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 Martina Paura 

jako ověřovatele zápisu 
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K bodu 3. 

Návrh vymezení účelu a pravidel pro poskytování mimořádných dotací z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje v oblasti sportu a VČA. 

 

 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a vyzval členy výboru k předložení 

návrhů na vymezení účelu a pravidel pro poskytování mimořádných dotací z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje v oblasti sportu a VČA. 

 Proběhla diskuze k projednávanému bodu a členové výboru navrhli pravidla 

pro poskytování mimořádných dotací. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/22/140/2015 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 vymezení účelu a pravidel pro poskytování mimořádných dotací z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje v oblasti sportu a VČA 

II. s c h v a l u j e  
 pravidla pro poskytování mimořádných dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

v oblasti sportu a VČA: 

1. Nepodporovat žádosti, na jejichž předmět vypsal Královéhradecký kraj dotační 

program. Podpoření takovéto žádosti je možné pouze v případě, že žadatel nemohl 

z objektivních důvodů tuto žádost v dotačních programech podat (např. z důvodu 

přidělení pořádání závodu po termínu uzávěrky pro podávání žádostí atd.). 

2. Lze podpořit žádost na vrcholový sport (dle podmínek vycházejících z dotačního 

programu 08 – Vrcholový sport). 

3. Účast na závodech a reprezentaci kraje lze podpořit pouze u neprofesionálních 

sportovců. 

4. U žádostí na pořádání akcí lze podpořit pouze pořádání mistrovství ČR, Evropy či 

světa a akce s mezinárodní účastí. 

5. Žádosti na činnost budou podpořeny pouze v případě postupu do vyšší soutěže či 

nového zařazení do reprezentace. Provoz bude podpořen pouze, jedná-li se o střešní 

krajskou organizaci. 

6. U žádostí na opravy budou podpořeny pouze havárie. 

7. V případě žádostí, jejichž obsahem je investiční projekt, budou podpořeny pouze 

projekty s výjimečným významem pro Královéhradecký kraj a jeho občany. 

8. U žádosti místního významu doloží žadatel výsledek projednání jeho žádosti o 

dotaci s příslušnou obcí/městem a vlastní podíl, kterým se bude podílet na 

financování předmětu žádosti. 

III. u k l á d á  
 JUDr. Ing. Rudolfu Coganovi Ph.D., předsedovi výboru 

informovat zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o stanovení pravidel výboru 

pro poskytování mimořádných dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje v oblasti 

sportu a VČA a doporučit stanovení a uplatňování pravidel i v dalších oblastech 
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 K bodu 4. 

Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Jaroměř - Josefov  (IČ: 62729349) o finanční podporu 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zajištění Mistrovství České republiky mladšího 

žactva ve stolním tenise 2015. 

 

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

Tělocvičné jednoty Sokol Jaroměř - Josefov elektronicky před jednáním výboru. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/22/141/2015 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Tělocvičné jednoty Sokol Jaroměř - Josefov  (IČ: 62729349) o finanční podporu 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zajištění Mistrovství České republiky mladšího 

žactva ve stolním tenise 2015 

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

Sokol Jaroměř - Josefov  (IČ: 62729349) o finanční podporu z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na zajištění Mistrovství České republiky mladšího žactva 

ve stolním tenise 2015 ve výši 60.000,- Kč 

 

K bodu 5. 

Žádost Z&S Apache Team, o. s. (IČ: 26611848) o finanční podporu z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na organizace Bike víkendu MTB 2015 v Peci pod Sněžkou a 

závodu Českého poháru MTB cross-country 2015. 

 

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

Z&S Apache Team, o. s. elektronicky před jednáním výboru. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/22/142/2015 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Z&S Apache Team, o. s. (IČ: 26611848) o finanční podporu z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na organizace Bike víkendu MTB 2015 v Peci pod Sněžkou 

a závodu Českého poháru MTB cross-country 2015 

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

o. s. (IČ: 26611848) o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

na organizace Bike víkendu MTB 2015 v Peci pod Sněžkou a závodu Českého poháru 

MTB cross-country 2015 ve výši 100.000,- Kč 
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K bodu 6. 

Diskuze, různé 

 

 Mgr. Tomáš Záviský podal informaci o doplnění podkladů Královéhradeckého krajského 

fotbalového svazu do Přehledu dotací poskytnutých krajským sportovním svazům 

v Královéhradeckém kraji z prostředků MŠMT ČR a ČOV v roce 2013 a 2014. 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval výbor o vyřešení oddělení (prodeji podílu) 

TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s. od BK-servis s.r.o. 

 a o dalším postupu ohledně dotací Královéhradeckého kraje pro tyto dva subjekty a podpoře 

Krkonošské 70 2015 z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 22. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

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

Ph.D. jednání v 10:20 hodin. 
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 19. 5. 2015 (od 10:00 hodin) v Trutnově (místo jednání bude 

upřesněno v pozvánce).  

 

 

 

 

 

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

 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. Martin Paur 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 2. 4. 2015 

 

 

 

 

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

 podpis 


