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Zápis 
 

z 26. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 18. 11. 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, Martin Mihulka, František Škvařil, Josef Tylš  

Omluveni: Radek Balcárek, Miroslav Kříž, Ing. Miroslav Pavlíček, Martin Paur, 

Ing. Miroslav Uchytil, Miroslav Vlasák 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Jiří Pekař, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík 

  

Program: 

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

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

3. Informace o podání projektu do dotačního programu MŠMT „Naplňování Koncepce 

podpory mládeže na krajské úrovni“. 

4. Informace o vyhlášení výběrového řízení na pořadatele Her VIII. zimní olympiády dětí 

a mládeže České republiky 2018. 

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

dětí a mládeže České republiky 2016. 

6. Vyhlášení II. ročníku Oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží 

v Královéhradeckém kraji „Zlatá koruna Královéhradeckého kraje“. 

7. Žádost Klubu přátel Josefa Masopusta (IČ: 22841741) o neprogramovou – individuální 

dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zajištění čtvrtého ročníku Poháru Josefa 

Masopusta 2015/2016. 

8. Žádost Mgr. et Mgr. Reginy Kligerové o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na pořízení tréninkového vybavení nadějného reprezentanta ČR 

Petra Kligera. 

9. Žádost SK Špindl z.s. (IČ: 01795082) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na pořádání seriálu závodů HEAD CUP 2016. 

10. Žádost TJ Rasošky - Josefov (IČ: 46502262) o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zakoupení fotbalových branek. 

11. Diskuze, různé. 
 

 Jednání v 9:10 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. Předseda výboru navrhl vyřazení bodu jednání „Předběžný souhlas se zajištěním 

finančních prostředků – Giro d´Italia v České republice v roce 2017“ a informoval 

o důvodech vyřazení tohoto bodu z programu jednání. Ověřovatelem zápisu byl navržen 

Josef Dušek. Navržený program byl schválen s úpravou navrženou předsedou výboru. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/26/173/2015 

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 Josefa Duška 

jako ověřovatele zápisu 

 

K bodu 3. 

Informace o podání projektu do dotačního programu MŠMT „Naplňování Koncepce podpory 

mládeže na krajské úrovni“. 

 

 Ing. Bc. Miroslav Mejstřík informoval výbor o podání žádosti Královéhradeckého kraje 

do dotačního programu MŠMT „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské 

úrovni“. Zároveň uvedl, že žádost byla projednána 16. 11. 2015 Radou Královéhradeckého 

kraje, která Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje doporučila schválit podání žádosti. 

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík dále požádal o úpravu návrhu usnesení předloženého oddělením 

krajských dotací – doplnění části s doporučením vyhlášení dotačního programu 

za podmínky schválení žádosti Královéhradeckého kraje a přidělení dotace od MŠMT ČR. 

Členové výboru s úpravou navrženého usnesení souhlasili. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/26/174/2015 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  
 informaci o podání projektu do dotačního programu MŠMT „Naplňování Koncepce 

podpory mládeže na krajské úrovni“ 

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

1. schválit podání projektu do dotačního programu MŠMT „Naplňování Koncepce 

podpory mládeže na krajské úrovni“ dle předloženého návrhu 

2. vyhlásit a realizovat navržený dotačním program Královéhradeckého kraje 

č. 16KPMKHK – Naplňování Koncepce podpory mládeže v Královéhradeckém 

kraji v případě schválení žádosti Královéhradeckého kraje a získání dotace 

od MŠMT ČR 

 

K bodu 4. 

Informace o vyhlášení výběrového řízení na pořadatele Her VIII. zimní olympiády dětí 

a mládeže České republiky 2018. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval o vyhlášení výběrového řízení na pořadatele Her 

VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2018. Upozornil na změny navržené 

v novém manuálu k projektu Olympiád dětí a mládeže zaslaného Českým olympijským 

výborem společně s vyhlášením výběrového řízení. Některé změny jsou zcela zásadní 

a výrazně navyšují finanční nároky na pořadatele ODM (na pořadatelský kraj) i zvyšují 
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organizační náročnost akce a povinnosti pořadatelského kraje. Dále k této věci uvedl, 

že jednání Komise Olympiád dětí a mládeže Českého olympijského výboru (jejímž je 

členem) tento nový manuál neprojednala (ČOV jej schválil bez předchozího projednání 

v komisi) a bude jej projednávat na jednání komise 25. 11. 2015. Z diskuze, která k novému 

manuálu proběhla mezi členy komise vyplývá, že s mnohými novými povinnostmi 

pořadatele i s dalšími změnami v manuálu většina členů komise nesouhlasí a budou 

požadovat úpravu manuálu.  

 Členové výboru diskutovali nad informacemi k novému manuálu a shodli se, že za těchto 

podmínek nedoporučí podání přihlášky Královéhradeckého kraje na pořadatele Her 

VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2018. 

 Předseda výboru JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. navrhl upravit navržené usnesení – 

hlasovat o doporučení podání přihlášky. Členové výboru s návrhem souhlasili. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 0 

  Proti: 7 

  Zdržel se: 0 

 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 informaci o vyhlášení výběrového řízení na pořadatele Her VIII. zimní olympiády dětí 

a mládeže České republiky 2018 

II. d o p o r u č u j e  
 podání přihlášky Královéhradeckého kraje do výběrového řízení na pořadatele Her 

VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2018 

 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 

 

K bodu 5. 

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

dětí a mládeže České republiky 2016. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský seznámil výbor s dosavadními přípravami výpravy kraje a uvedl 

prezentaci s informacemi o Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 

2016. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/26/175/2015 

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 
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K bodu 6. 

Vyhlášení II. ročníku Oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží 

v Královéhradeckém kraji „Zlatá koruna Královéhradeckého kraje“. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský představil návrh na vyhlášení II. ročníku Oceňování dobrovolníků 

pracujících s dětmi a mládeží v Královéhradeckém kraji „Zlatá koruna Královéhradeckého 

kraje“. Seznámil výbor s materiály, které byly členům výboru zaslány elektronicky. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/26/176/2015 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 návrh na vyhlášení II. ročníku Oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží 

v Královéhradeckém kraji „Zlatá koruna Královéhradeckého kraje“ 

II. d o p o r u č u j e  
 Radě Královéhradeckého kraje schválit vyhlášení II. ročníku Oceňování dobrovolníků 

pracujících s dětmi a mládeží v Královéhradeckém kraji „Zlatá koruna 

Královéhradeckého kraje“ 

 

K bodu 7. 

Žádost Klubu přátel Josefa Masopusta (IČ: 22841741) o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zajištění čtvrtého ročníku Poháru Josefa Masopusta 

2015/2016. 

 

 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 předloženém návrhu usnesení upraveném dle návrhu z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/26/177/2015 

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 (IČ: 22841741) o neprogramovou – individuální 

dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zajištění čtvrtého ročníku Poháru Josefa 

Masopusta 2015/2016 
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II. d o p o r u č u j e  
 Radě Královéhradeckého kraje: 

1. schválit přidělení dotace žádosti Klubu přátel Josefa Masopusta (IČ: 22841741) 

o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na 

zajištění čtvrtého ročníku Poháru Josefa Masopusta 2015/2016 ve výši 100.000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace žádosti Klubu přátel Josefa 

Masopusta (IČ: 22841741) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na zajištění čtvrtého ročníku Poháru Josefa Masopusta 

2015/2016: Z důvodu významu akce, resp. aktivity. Akce (aktivity) podobného 

rozsahu, významu a nákladovosti jsou krajem podporovány částkou v rozsahu dle 

přijatého usnesení. Rada Královéhradeckého kraje tedy přijala 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 8. 

Žádost Mgr. et Mgr. Reginy Kligerové o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na pořízení tréninkového vybavení nadějného reprezentanta ČR 

Petra Kligera. 

 

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

Mgr. et Mgr. Reginy Kligerové elektronicky před jednáním výboru. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/26/178/2015 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Mgr. et Mgr. Reginy Kligerové o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořízení tréninkového vybavení nadějného 

reprezentanta ČR Petra Kligera 

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

1. schválit přidělení dotace žádosti Mgr. et Mgr. Reginy Kligerové o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořízení tréninkového 

vybavení nadějného reprezentanta ČR Petra Kligera ve výši 8.000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace žádosti Mgr. et Mgr. Reginy 

Kligerové o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje na pořízení tréninkového vybavení nadějného reprezentanta ČR Petra Kligera: 

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

a nákladovosti jsou krajem podporovány částkou v rozsahu dle přijatého usnesení. 

Rada Královéhradeckého kraje tedy přijala 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. 
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K bodu 9. 

Žádost SK Špindl z.s. (IČ: 01795082) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na pořádání seriálu závodů HEAD CUP 2016. 

 

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

SK Špindl z.s. elektronicky před jednáním výboru. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/26/179/2015 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost SK Špindl z.s. (IČ: 01795082) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na pořádání seriálu závodů HEAD CUP 2016 

II. n e d o p o r u č u j e  
 Radě Královéhradeckého kraje schválit přidělení dotace žádosti SK Špindl z.s. 

(IČ: 01795082) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje na pořádání seriálu závodů HEAD CUP 2016 

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

Špindl z.s. (IČ: 01795082) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na pořádání seriálu závodů HEAD CUP 2016: Rada 

Královéhradeckého kraje žádosti nevyhověla, neboť nejde o žádost o mimořádnou 

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

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

z vypsaných dotačních programů (případně z důvodu, že žádost nemohla být 

z objektivních důvodů podána do řádných dotačních programů kraje). Žádost může být 

podána do řádných dotačních programů Královéhradeckého kraje schválených 

zastupitelstvem kraje 

 

K bodu 10. 

Žádost TJ Rasošky - Josefov (IČ: 46502262) o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zakoupení fotbalových branek. 

 

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

TJ Rasošky - Josefov elektronicky před jednáním výboru. 

 Mgr. Táňa Šormová informovala výbor o záměru podpořit souhrnnou krajskou žádost 

na zakoupení bezpečných fotbalových branek v roce 2016. TJ Rasošky – Josefov může 

v případě podpory této souhrnné žádosti z rozpočtu Královéhradeckého kraje obdržet 

podporu v rámci této dotace. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/26/180/2015 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost TJ Rasošky - Josefov (IČ: 46502262) o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zakoupení fotbalových branek 

II. n e d o p o r u č u j e  
 Radě Královéhradeckého kraje schválit přidělení dotace žádosti TJ Rasošky - Josefov 

(IČ: 46502262) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje na zakoupení fotbalových branek 

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

Rasošky - Josefov (IČ: 46502262) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na zakoupení fotbalových branek: Rada Královéhradeckého 

kraje žádosti nevyhověla, neboť nejde o žádost o mimořádnou dotaci, nýbrž o dotaci 

na běžné výdaje. Mimořádné dotace kraj poskytuje jen na jedinečné akce nebo 

v mimořádných případech, kdy situaci neodpovídá žádný z vypsaných dotačních 

programů (případně z důvodu, že žádost nemohla být z objektivních důvodů podána 

do řádných dotačních programů kraje). Žádost může být podána do řádných dotačních 

programů Královéhradeckého kraje schválených zastupitelstvem kraje 

 

K bodu 11. 

Diskuze, různé 

 

 Mgr. Jiří Pekař pozval členy výboru na slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců 

Královéhradeckého kraje roku 2015, které se uskuteční 31. 3. 2016. 

 Mgr. Táňa Šormová informovala výboru o její cestě do Plzně, kde navštívila krajskou 

fotbalovou akademii. K akademii uvedla, že realizace a podpora tohoto projetu z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje je zatím odložena. 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval o přípravě návrhu na zařazení dalších významných 

tradičních sportovních a volnočasových akcí do tzv. „trvalých zášti rady kraje“ a vyzval 

členy výboru, aby zaslali své návrhy na významné akce do konce roku 2015. 

 Mgr. Táňa Šormová informovala výbor o přípravě nového systému podpory příspěvkových 

organizací Královéhradeckého kraje (v souvislosti se změnou zákona č. 250/2000 Sb.). 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 26. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

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

Ph.D. jednání v 10:14 hodin. 
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 15. 12. 2015 (od 11:00 hodin). Místo jednání bude upřesněno. 

 

 

 

 

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

 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. Josef Dušek 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 3. 12. 2015 

 

 

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

 podpis 


