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Zápis 
 

z 24. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 23. 6. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti P1.411 

v RegioCentru Nový pivovar 
 

 

Přítomni: JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D., Radek Balcárek, Josef Dušek, Mgr. Tomáš Hendrych, 

Ing. Miroslav Pavlíček, František Škvařil, Josef Tylš, Ing. Miroslav Uchytil, 

Miroslav Vlasák 

Omluveni: Bc. Pavel Hečko, Miroslav Kříž, Martin Mihulka, Martin Paur  

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

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

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, 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. Žádost TJ Slavia Hradec Králové (IČ: 00484326) o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání Republikového mistrovství barevného 

minivolejbalu 2015. 

4. Žádost Základní školy, Trutnov, V Domcích 488 (IČ: 64201121) o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na částečné pokrytí nákladů 

spojených s účastí na Mistrovství Evropy EMA 2015. 

5. Žádost Tělovýchovné jednoty středisko vrcholového sportu Krkonoše (IČ: 00485268) 

o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na nákup 

vzduchové zbraně vč. příslušenství pro kategorii žactva. 

6. Žádost SKI Skuhrov nad Bělou, o.s. (IČ: 48615561) o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na plat trenéra sportovního centra mládeže. 

7. Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Zásady pro poskytování dotací 

z dotačního fondu Královéhradeckého kraje. 

8. Dotační programy v dotační oblasti „Sport a tělovýchova“ a „Volnočasové aktivity“. 

9. Spolupráce Českého olympijského výboru s vyššími územně správními celky při použití 

finančních prostředků darovaných Českému olympijskému výboru ze strany loterijních 

společností (dotace na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech). 

10. Schválení termínů jednání výboru na II. pololetí 2015. 

11. 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 

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 Radek Balcárek. Navržený program byl schválen 

beze změny. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/24/157/2015 

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 Radka Balcárka 

jako ověřovatele zápisu 

 

K bodu 3. 

Žádost TJ Slavia Hradec Králové (IČ: 00484326) o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání Republikového mistrovství barevného 

minivolejbalu 2015. 

 

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

TJ Slavia Hradec Králové 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/24/158/2015 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost TJ Slavia Hradec Králové (IČ: 00484326) o neprogramovou – individuální 

dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání Republikového mistrovství 

barevného minivolejbalu 2015 

II. d o p o r u č u j e  
 orgánům Královéhradeckého kraje 

1. schválit přidělení dotace žádosti TJ Slavia Hradec Králové (IČ: 00484326) 

o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na 

pořádání Republikového mistrovství barevného minivolejbalu 2015 ve výši  

50.000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace žádosti TJ Slavia Hradec 

Králové (IČ: 00484326) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na pořádání Republikového mistrovství barevného 

minivolejbalu 2015: „Výbor pro sport a volnočasové aktivity zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje žádosti částečně nevyhověl a nedoporučil radě kraje ke 

schválení z důvodu významu akce, resp. aktivity. Akce (aktivity) podobného rozsahu, 

významu a nákladovosti jsou krajem podporovány částkou v rozsahu dle přijatého 

usnesení. Výbor tedy přijal dané usnesení s ohledem na proporcionalitu mezi 

akcemi (aktivitami) tohoto typu, významu, dosahu na občany kraje a celkových 

nákladů akce; dále ovšem také, a zejména, s ohledem na celkové výdajové omezení 

dané rozpočtem kraje (tedy rozhodnutím zastupitelstva kraje) pro všechny podpory 

v oblasti sportu a volnočasových aktivit“. 

 



 Strana 3 (celkem 8)  

K bodu 4. 

Žádost Základní školy, Trutnov, V Domcích 488 (IČ: 64201121) o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na částečné pokrytí nákladů 

spojených s účastí na Mistrovství Evropy EMA 2015. 

 

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

Základní školy, Trutnov, V Domcích 488 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/24/159/2015 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Základní školy, Trutnov, V Domcích 488 (IČ: 64201121) o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na částečné pokrytí nákladů 

spojených s účastí na Mistrovství Evropy EMA 2015 

II. d o p o r u č u j e  
 orgánům Královéhradeckého kraje 

1. schválit přidělení dotace žádosti Základní školy, Trutnov, V Domcích 488 

(IČ: 64201121) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na částečné pokrytí nákladů spojených s účastí 

na Mistrovství Evropy EMA 2015 ve výši 60.000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace žádosti Základní školy, 

Trutnov, V Domcích 488 (IČ: 64201121) o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na částečné pokrytí nákladů spojených s účastí 

na Mistrovství Evropy EMA 2015: „Výbor pro sport a volnočasové aktivity 

zastupitelstva Královéhradeckého kraje žádosti částečně nevyhověl a nedoporučil 

radě kraje ke schválení z důvodu významu akce, resp. aktivity. Akce (aktivity) 

podobného rozsahu, významu a nákladovosti jsou krajem podporovány částkou 

v rozsahu dle přijatého usnesení. Výbor tedy přijal dané usnesení s ohledem 

na proporcionalitu mezi akcemi (aktivitami) tohoto typu, významu, dosahu 

na občany kraje a celkových nákladů akce; dále ovšem také, a zejména, s ohledem 

na celkové výdajové omezení dané rozpočtem kraje (tedy rozhodnutím zastupitelstva 

kraje) pro všechny podpory v oblasti sportu a volnočasových aktivit“. 

 

K bodu 5. 

Žádost Tělovýchovné jednoty středisko vrcholového sportu Krkonoše (IČ: 00485268) 

o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na nákup 

vzduchové zbraně vč. příslušenství pro kategorii žactva. 

 

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

Tělovýchovné jednoty středisko vrcholového sportu Krkonoše elektronicky před jednáním 

výboru. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti. 
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Návrh – hlasovat o návrhu usnesení upraveném dle návrhu z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/24/160/2015 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Tělovýchovné jednoty středisko vrcholového sportu Krkonoše (IČ: 00485268) 

o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na nákup 

vzduchové zbraně vč. příslušenství pro kategorii žactva 

II. d o p o r u č u j e  
 orgánům Královéhradeckého kraje 

1. schválit přidělení dotace žádosti Tělovýchovné jednoty středisko vrcholového 

sportu Krkonoše (IČ: 00485268) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na nákup vzduchové zbraně vč. příslušenství pro kategorii 

žactva ve výši 50.000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace žádosti Tělovýchovné jednoty 

středisko vrcholového sportu Krkonoše (IČ: 00485268) o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na nákup vzduchové zbraně 

vč. příslušenství pro kategorii žactva: „Výbor pro sport a volnočasové aktivity 

zastupitelstva Královéhradeckého kraje žádosti částečně nevyhověl a nedoporučil 

radě kraje ke schválení z důvodu významu akce, resp. aktivity. Akce (aktivity) 

podobného rozsahu, významu a nákladovosti jsou krajem podporovány částkou 

v rozsahu dle přijatého usnesení. Výbor tedy přijal dané usnesení s ohledem 

na proporcionalitu mezi akcemi (aktivitami) tohoto typu, významu, dosahu 

na občany kraje a celkových nákladů akce; dále ovšem také, a zejména, s ohledem 

na celkové výdajové omezení dané rozpočtem kraje (tedy rozhodnutím zastupitelstva 

kraje) pro všechny podpory v oblasti sportu a volnočasových aktivit“. 

 

K bodu 6. 

Žádost SKI Skuhrov nad Bělou, o.s. (IČ: 48615561) o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na plat trenéra sportovního centra mládeže. 

 

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

SKI Skuhrov nad Bělou, 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 
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USNESENÍ VST/24/161/2015 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost SKI Skuhrov nad Bělou, o.s. (IČ: 48615561) o neprogramovou – individuální 

dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na plat trenéra sportovního centra mládeže 

II. n e d o p o r u č u j e  
 orgánům Královéhradeckého kraje schválit přidělení dotace žádosti SKI Skuhrov 

nad Bělou, o.s. (IČ: 48615561) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na plat trenéra sportovního centra mládeže ve výši 60.000,- 

Kč 

III. d o p o r u č u j e  
 orgánům Královéhradeckého kraje odůvodnit nepřidělení požadované dotace žádosti 

SKI Skuhrov nad Bělou, o.s. (IČ: 48615561) o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na plat trenéra sportovního centra mládeže: „Výbor 

pro sport a volnočasové aktivity zastupitelstva Královéhradeckého kraje žádosti 

nevyhověl a nedoporučil radě kraje ke schválení, neboť nejde o žádost o mimořádnou 

dotaci, nýbrž o dotaci na běžné provozní výdaje. Mimořádné dotace kraj poskytuje jen 

na jedinečné akce nebo v mimořádných případech, kdy situaci neodpovídá žádný 

z vypsaných dotačních programů. Žádost měla být podána do řádných dotačních 

programů schválených zastupitelstvem kraje. V rámci dotačních programů jsou 

projednávány stovky podobných žádostí. Každá žádost je obodována z hlediska formální 

dokonalosti, významu akce, nákladů, dopadu na cílovou skupinu, a následně dle tohoto 

bodového hodnocení jsou žádosti přiděleny finanční prostředky“. 

 

K bodu 7. 

Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Zásady pro poskytování dotací 

z dotačního fondu Královéhradeckého kraje. 

 

 Ing. Bc. Miroslav Mejstřík představil hlavní změny navrhované ve Statutu dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje a Zásadách pro poskytování dotací z dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje. 

 Proběhla diskuze k předloženým dokumentům. Členové výboru měli připomínky 

k některým navrhovaným změnám a shodli se na nutnosti jejich zapracování 

do předložených dokumentů: 

1. Upravit Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje (dále jen Statut) a Zásady 

pro poskytování dotací z dotačního fondu Královéhradeckého kraje (dále jen Zásady) 

tak, aby mohla být z dotačních programů poskytována podpora příspěvkovým 

organizacím Královéhradeckého kraje (doplnit poskytování příspěvků příspěvkovým 

organizacím Královéhradeckého kraje). 

2. Ve Statutu neuvádět zkratky (vypsat plným textem). 

3. V celém Statutu uvést místo konkrétních pracovních pozic příslušné oddělení 

či odbor. 

4. Čl. III. odst. 2) Statutu – vypustit „a individuální“. 

5. Čl. VII. odst. 4) Statutu – doplnit „na základě návrhu příslušných výborů 

zastupitelstva Královéhradeckého kraje". 

6. V celých Zásadách uvést místo konkrétních pracovních pozic příslušné oddělení 

či odbor. 

7. Čl. IV. odst. 1) Zásad – celkově zjednodušit a napsat srozumitelněji (zachovat 

nutnost předložení připomínek odvětvových odborů při projednávání ve výborech). 

8. Čl. IV. odst. 2) písm. n) Zásad – vypustit obsahové náplně jednotlivých bodů 

a vypustit poslední 2 odrážky – pravidla pro přidělování procentuálního počtu bodů 

a pravidla pro stanovování výší dotací. 

9. Čl. VII. odst. 6) Zásad – vypustit celý odstavec. 

10. Čl. VII. odst. 18) Zásad – doplnit "po projednání v příslušném výboru zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje“. 
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11. Čl. VIII. odst. 4) Zásad – vypustit celou poslední větu „Změny v realizaci 

projektu…“ 

12. Čl. IX. odst. 12) písm. c) druhá odrážka Zásad – vypustit začátek odstavce „při 

kladném stanovisku členy rady kraje“ (uvést pouze „oddělení krajských dotací 

vyzve…“. 

13. Čl. XII. odst. 1) Zásad – upravit formulaci věty „Efekty (výstupy) projektu musí být 

udrženy v nezměněné podobě …“ tak, aby obsahovala zakotvení zohlednění 

odpovídající běžnému opotřebení. 

14. Zásady – připravit v roce 2016 (na rok 2017) upravenou – co nejstručnější verzi 

Zásad tak, aby obsahoval pouze pravidla stanovené novelou zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/24/162/2015 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Zásady pro poskytování dotací 

z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 

II. d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Statut dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje a Zásady pro poskytování dotací z dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje dle předloženého návrhu doplněného o změny požadované 

výborem pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje  

 

 

K bodu 8. 

Dotační programy v dotační oblasti „Sport a tělovýchova“ a „Volnočasové aktivity“. 

 

 Bc. Ondřej Knotek a Mgr. Dana Komorová představili navrhované změny v podmínkách 

dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti sportu, tělovýchovy a volnočasových 

aktivit na rok 2016. Některé dotační programy budou doplněny o informace nutné 

k poskytnutí finančních prostředků v blokové výjimce dle nařízení EK. 

 Členové výboru se shodli na nutnosti vrátit zpět do okruhu způsobilých žadatelů 

příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje – respektive právnické osoby vykonávající 

činnost školy nebo školského zařízení vč. subjektů zřizovaných Královéhradeckým krajem 

dle podmínek dotačních programů Královéhradeckého kraje na rok 2015. 

 Mgr. Táňa Šormová navrhla zkrátit lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o dotaci na max. 100 dnů 

ve všech programech na oblast „Sport a tělovýchova“ a „Volnočasové aktivity“. Výbor 

s návrhem souhlasil. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/24/163/2015 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 dotační programy dotačních oblastí „Sport a tělovýchova“ a „Volnočasové aktivity“ 

pro poskytování dotací v roce 2016 

II. d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit dotační programy dotačních oblastí 

„Sport a tělovýchova“ a „Volnočasové aktivity“ pro poskytování dotací v roce 2016 

po doplnění změn navrženými výborem pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

III. b e r e  n a  v ě d o m í  
 obsahové náplně bodů bodových škál hodnotících kritérií u dotačních programů 

dotačních oblastí „Sport a tělovýchova“ a „Volnočasové aktivity“ pro poskytování 

dotací v roce 2016 

 

K bodu 9. 

Spolupráce Českého olympijského výboru s vyššími územně správními celky při použití 

finančních prostředků darovaných Českému olympijskému výboru ze strany loterijních 

společností (dotace na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech). 

 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval o schválení spolupráce Českého olympijského výboru 

s vyššími územně správními celky při použití finančních prostředků darovaných Českému 

olympijskému výboru ze strany loterijních společností (dotace na podporu sportovní 

činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech) Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje. 

 Bc. Ondřej Knotek představil postup, termíny a návrhy při dofinancování a hodnocení 

projektů z 1. kola programu 15SPT06 a vyhlášení a hodnocení 2. kola dotačního programu 

15SPT06 vč. termínu jednání hodnotící komise. Jednání hodnotící komise pro 

dofinancování i hodnocení žádostí podaných ve 2. kole proběhne 16. nebo 17. 9. 2015. 

Přesný termín bude upřesněn v pozvánce, kterou zašle oddělení krajských dotací. Návrh 

hodnotící komise bude projednán ve výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 22. 9. 2015 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/24/164/2015 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. p r o j e d n a l  
 1. informaci o schválení spolupráce Českého olympijského výboru s vyššími územně 

správními celky při použití finančních prostředků darovaných Českému 

olympijskému výboru ze strany loterijních společností (dotace na podporu sportovní 

činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech) Zastupitelstvem Královéhradeckého 

kraje 

2. informaci k dofinancování a hodnocení projektů z 1. kola dotačního programu 

15SPT06 a vyhlášení a hodnocení 2. kola dotačního programu 15SPT06 

II. s t a n o v i l  
 postup při dofinancování a hodnocení projektů z 1. kola dotačního programu 15SPT06 

a vyhlášení a hodnocení 2. kola dotačního programu 15SPT06 vč. termínu jednání 

hodnotící komise 
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K bodu 10. 

Schválení termínů jednání výboru na II. pololetí 2015. 

 

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

jednání výboru na II. pololetí 2015. 

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

 

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

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/24/165/2015 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

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

 22. 9. 2015 (09:00) 

 20. 10. 2015 (09:00) 

 24. 11. 2015 (09:00) 

 15. 12. 2015 (09:00) 

 

K bodu 11. 

Diskuze, různé 

 

 Mgr. Jiří Pekař informoval konání valné hromady ČUS a schválení nového zástupce České 

obce sokolské ve Všesportovním kolegiu královéhradeckého kraje, kterým se stala paní 

Helena Rezková. 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval výbor o působení výpravy Královéhradeckého kraje 

na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2015 (podrobnější zpráva 

bude podána v září 2015). 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 24. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

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

Ph.D. jednání v 11:15 hodin. 
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 22. 9. 2015 (od 09:00 hodin).  

 

 

 

 

 

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

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

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 1. 7. 2015 

 

 

 

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

 podpis 


