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Zápis 
 

z 25. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 22. 9. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti P1.411 

v RegioCentru Nový pivovar 
 

 

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

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

Ing. Miroslav Uchytil, Miroslav Vlasák 

Omluveni: Josef Dušek, Bc. Pavel Hečko, Martin Mihulka, Martin Paur 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Jiří Pekař, Helena Rezková, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, 

Bc. Ondřej Knotek 

  

Program: 

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

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

3. Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti sportu a tělovýchovy v programu 15SPT06. 

4. Poskytnutí neprogramových – individuálních dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

Všesportovnímu kolegiu Královéhradeckého kraje a krajským sdružením – členům 

Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje. 

5. Závěrečná zpráva k zabezpečení výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách VII. letní 

Olympiády dětí a mládeže České republiky 2015. 

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

dětí a mládeže České republiky 2016 (vč. informace o přípravě smlouvy o poskytnutí 

příspěvku na zajištění účasti). 

7. Žádost Borského klubu lyžařů Machov (IČ: 62728644) o neprogramovou – individuální 

dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na opravu tlakového čerpadla a rozvodů. 

8. Žádost TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s. (IČ: 47462965) 

o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pokrytí 

nákladů spojených s účastí reprezentantů na IFMA ROYAL WORLD CUP (Mistrovsví 

světa) v Thajsku. 

9. Diskuze, různé. 
 

 Jednání v 9:02 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 Vlasák. 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/25/166/2015 

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 Miroslava Vlasáka 

jako ověřovatele zápisu 

 

K bodu 3. 

Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti sportu a tělovýchovy v programu 15SPT06. 

 

 Bc. Ondřej Knotek informoval výbor o výsledku jednání hodnotící komise na podporu 

veřejně prospěšných projektů v oblasti sportu a tělovýchovy v programu 15SPT06 

(dofinancování I. kola a poskytnutí dotací ve II. kole), shrnul základní údaje o financování 

z prostředků ČOV a Královéhradeckého kraje, uvedl souhrnné údaje o projektech. 

 Členové výboru diskutovali nad návrhem usnesení předloženým oddělením krajských dotací 

a shodli se na jeho změně. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/25/167/2015 

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 podporu veřejně prospěšných projektů 

v oblasti sportu a tělovýchovy v programu 15SPT06 (dofinancování I. kola a poskytnutí 

dotací ve II. kole) dle předloženého návrhu hodnotící komise 

 

K bodu 4. 

Poskytnutí neprogramových – individuálních dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

Všesportovnímu kolegiu Královéhradeckého kraje a krajským sdružením – členům 

Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje. 

 

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

k žádostem Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje a krajských střešních 

sportovních sdružení – členů Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje před 

jednáním výboru. 

 Mgr. Jiří Pekař v krátkosti charakterizoval vznik Všesportovního kolegia 

Královéhradeckého kraje, jeho historii a dosavadní činnost. 

 Proběhla diskuze k předloženým žádostem. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/25/168/2015 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádosti o poskytnutí neprogramové – individuální dotace z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje a krajských střešních 

sportovních sdružení – členům Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje 

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

1. schválit poskytnutí neinvestičních dotací (z finančních prostředků v kapitole 9.) 

na činnost krajských článků: 

 Všesportovnímu kolegiu Královéhradeckého kraje (IČ: 02143208) ve výši 

50.000,- Kč 

 Královéhradecké krajské organizaci ČUS (IČ: 70926069) ve výši 400.000,- Kč 

 Krajské radě Asociace školních sportovních klubů České republiky 

Královéhradeckého kraje (IČ: 70908842) ve výši 100.000,- Kč 

 Královéhradecké krajské asociaci Sport pro všechny (IČ: 26984636) ve výši 

84.000,- Kč 

 Sokolské župě Orlické (IČ: 00527629) ve výši 98.000,- Kč 

 Královéhradeckému krajskému sdružení ČSS (IČ: 70921008) ve výši 30.000,- 

Kč 

 KČT Oblast Královéhradeckého kraje (IČ: 66288631) ve výši 25.000,- Kč 

 Sdružení sportovních svazů České republiky (IČ: 00174262) ve výši 50.000,- Kč 

 ORLU - ŽUPA BRYNYCHOVA (IČ: 64808912) ve výši 20.000,- Kč 

 Centru pro integraci osob se zdravotním postižením Královehradeckého kraje, 

o.p.s. (IČ: 26594145) ve výši 22.000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace Všesportovnímu kolegiu 

Královéhradeckého kraje a krajským střešním sportovním sdružením – členům 

Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje o neprogramovou – individuální 

dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na činnost krajských článků: „Výbor 

pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje žádosti částečně nevyhověl a nedoporučil ke schválení v plné výši 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 (aktivit); 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. 

Závěrečná zpráva k zabezpečení výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách VII. letní 

Olympiády dětí a mládeže České republiky 2015. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský stručně seznámil výbor se závěrečnou zprávou k zabezpečení výpravy 

Královéhradeckého kraje na Hrách VII. letní Olympiády dětí a mládeže České republiky 

2015, která byla výboru zaslána elektronicky před jednáním výboru. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/25/169/2015 

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 VII. letní olympiády 

dětí a mládeže České republiky 2015 

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

 

K bodu 6. 

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

dětí a mládeže České republiky 2016 (vč. informace o přípravě smlouvy o poskytnutí 

příspěvku na zajištění účasti). 

 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval výbor o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na Hry 

VII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2016 (dále jen ODM 2016) 

vč. informace o přípravě smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti krajských 

výprav na ODM 2016. Uvedl, že záměrem Ústeckého kraje je realizovat úhradu ubytování 

a stravování výprav jednotlivých krajů na ODM 2016 prostřednictvím smlouvy (jako 

v posledních 2 letech), případně jiným způsobem (například formou objednávky). Forma 

úhrady se na Ústeckém kraji ještě řeší a měla by být známa během několika následující 

týdnů.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/25/170/2015 

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 VII. zimní 

olympiády dětí a mládeže České republiky 2016 (dále jen ODM 2016) vč. informace 

o přípravě smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti výprav krajů na ODM 

2016 

II. d o p o r u č u j e  
 orgánům Královéhradeckého kraje schválit úhradu nákladů na zajištění účasti výpravy 

Královéhradeckého kraje na ODM 2016 prostřednictvím smlouvy či jiným způsobem 

navrženým organizátorem ODM 2016 

 

K bodu 7. 

Žádost Borského klubu lyžařů Machov (IČ: 62728644) o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na opravu tlakového čerpadla a rozvodů. 

 

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

Borského klubu lyžařů Machov elektronicky před jednáním výboru. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/25/171/2015 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Borského klubu lyžařů Machov (IČ: 62728644) o neprogramovou – individuální 

dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na opravu tlakového čerpadla a rozvodů 

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

lyžařů Machov (IČ: 62728644) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na opravu tlakového čerpadla a rozvodů ve výši 106.000,- Kč 

 

K bodu 8. 

Žádost TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s. (IČ: 47462965) 

o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pokrytí 

nákladů spojených s účastí reprezentantů na IFMA ROYAL WORLD CUP (Mistrovsví světa) 

v Thajsku. 

 

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

TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s. elektronicky před 

jednáním výboru. 

 Mgr. Tomáš Hendrych doplnil informaci, že sportovci z TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY 

LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s. na IFMA ROYAL WORLD CUP úspěšně reprezentovali 

a přivezli bronzovou. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/25/172/2015 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s. 

(IČ: 47462965) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje na pokrytí nákladů spojených s účastí reprezentantů na IFMA ROYAL WORLD 

CUP (Mistrovsví světa) v Thajsku 

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

JEDNOTY LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s. (IČ: 47462965) o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pokrytí nákladů spojených 

s účastí reprezentantů na IFMA ROYAL WORLD CUP (Mistrovsví světa) v Thajsku 

ve výši 10.000,- Kč 
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K bodu 9. 

Diskuze, různé 

 

 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. a Mgr. Tomáš Záviský informovali výbor o projednávání 

projektů „Bezpečné branky“ a „Regionální fotbalová akademie Královéhradeckého kraje“, 

které proběhlo 14. 9. 2015. Stručně seznámili členy výboru s obsahem obou projektů, jejich 

záměry a financováním. 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 25. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

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

Ph.D. jednání v 10:33 hodin. 
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 20. 10. 2015 (od 09:00 hodin).  

 

 

 

 

 

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

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

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 30. 9. 2015 

 

 

 

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

 podpis 


