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Zápis 
 

z 27. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 15. 12. 2015 od 11:00 hodin v restauraci Mexita Hradec Králové 
 

 

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

Martin Paur, František Škvařil, Jaroslav Unger, Miroslav Vlasák 

Omluveni: Mgr. Tomáš Hendrych, Miroslav Kříž, Ing. Miroslav Pavlíček, Josef Tylš, 

Ing. Miroslav Uchytil 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: Mgr. Táňa Šormová, 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. Ustavení hodnotící komise pro rok 2016 – dotační programy dotační oblasti „Sport 

a tělovýchova“ a „Volnočasové aktivity“. 

4. Pravidla pro poskytování mimořádného účelového příspěvku na provoz příspěvkovým 

organizacím Královéhradeckého kraje. 

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

dětí a mládeže České republiky 2016. 

6. Žádost SPORTOVNÍHO KLUBU FARAD, o.s. (IČ: 64808441) o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání sportovních 

a společenských akcí v roce 2016 u příležitosti oslav 20 let založení klubu. 

7. Struktura Zprávy o činnosti výboru za rok 2015 a zhodnocení dosavadní činnosti výboru. 

8. Schválení termínů jednání výboru na I. pololetí 2016. 

9. Diskuze, různé. 
 

 Jednání v 11:05 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. Předseda výboru dále přivítal nového člena výboru Jaroslava Ungera, 

který se stručně představil. 

 

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 úpravu – rozšíření bodu č. 7 o zhodnocení dosavadní 

činnosti výboru. Ověřovatelem zápisu byl navržen Bc. Pavel Hečko. Navržený program byl 

schválen s úpravou navrženou předsedou výboru. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/27/181/2015 

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 Bc. Pavla Hečka 

jako ověřovatele zápisu 

 

K bodu 3. 

Ustavení hodnotící komise pro rok 2016 – dotační programy dotační oblasti „Sport 

a tělovýchova“ a „Volnočasové aktivity“. 

 

 Ing. Bc. Miroslav Mejstřík informoval výbor o návrhu ustavení hodnotící komise pro rok 

2016 – dotační programy dotační oblasti „Sport a tělovýchova“ a „Volnočasové aktivity“ 

a navrženém termínu jednání komise 23. 2. 2016 od 9.00 hod. 

 Členové výboru diskutovali o složení komise. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/27/182/2015 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. n a v r h u j e  
 Radě Královéhradeckého kraje schválit 

1. hodnotící komisi pro dotační programy dotační oblasti „Sport a tělovýchova“ 

a „Volnočasové aktivity“ v tomto složení: 

 Miroslav Vlasák (předseda komise) 

 Bc. Pavel Hečko (člen komise) 

 Martin Paur (člen komise) 

 František Škvařil (člen komise) 

 Jaroslav Unger (člen komise) 

2. přizvání pracovníků odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací a odboru školství: 

 Mgr. Ivana Kudrnáčová (vedoucí odboru) 

 Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. (vedoucí oddělení krajských dotací) 

 Mgr. Dana Komorová (administrátor oblasti volný čas) 

 Bc. Ondřej Knotek (administrátor oblasti sport a tělovýchova) 

 Mgr. Tomáš Záviský (odborný garant za odbor školství) 

II. s c h v a l u j e  
 termín jednání hodnotící komise pro hodnocení žádostí o dotaci podaných do dotačních 

programů dotačních oblastí „Sport a tělovýchova“ a „Volnočasové aktivity“ 

dne 23. 2. 2016 od 9.00 hodin 

 

K bodu 4. 

Pravidla pro poskytování mimořádného účelového příspěvku na provoz příspěvkovým 

organizacím Královéhradeckého kraje. 

 

 Ing. Bc. Miroslav Mejstřík informoval výbor o schválení pravidel pro poskytování 

mimořádného účelového příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím 

Královéhradeckého kraje v Radě Královéhradeckého kraje 14. 12. 2015. Vysvětlil důvodu 

vzniku nového systému, způsob podávání žádostí, stanovení objemu vyčleněných finančních 

prostředků atd. 
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 Mgr. Táňa Šormová požádala Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, aby byly materiály předkládány 

výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity před projednávání v radě kraje. K této 

výhradě se připojili členové výboru a navrhli tuto žádost zapracovat do usnesení. 

 Členové výboru také požádali o předložení analýzy dotací oblasti „Sport a tělovýchova“ 

a „Volnočasové aktivity“ na jednání výboru, které proběhne 19. 4. 2016. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/27/183/2015 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í  
 Pravidla pro poskytování mimořádného účelového příspěvku na provoz příspěvkovým 

organizacím Královéhradeckého kraje 

II. ž á d á  
 odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací KÚ Královéhradeckého kraje o: 

1. předkládání materiálů před projednáváním a schválením v Radě a Zastupitelstvu 

Královéhradeckého kraje 

2. zpracování a předložení analýzy dotací oblasti „Sport a tělovýchova“ 

a „Volnočasové aktivity“ na jednání výboru, které proběhne 19. 4. 2016 

 

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 na Hry 

VII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2016. Uvedl také, že vlajkonošem 

výpravy bude několika násobná mistryně ČR, mistryně Evropy a mistryně světa v karate 

Radka Krejčová. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/27/184/2015 

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. 

Žádost SPORTOVNÍHO KLUBU FARAD, o.s. (IČ: 64808441) o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání sportovních 

a společenských akcí v roce 2016 u příležitosti oslav 20 let založení klubu. 

 

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

SPORTOVNÍHO KLUBU FARAD, o.s. před jednáním výboru. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 1 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/27/185/2015 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost SPORTOVNÍHO KLUBU FARAD, o.s. (IČ: 64808441) o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání sportovních 

a společenských akcí v roce 2016 u příležitosti oslav 20 let založení klubu 

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

1. schválit přidělení dotace žádosti SPORTOVNÍHO KLUBU FARAD, o.s. 

(IČ: 64808441) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na pořádání sportovních a společenských akcí v roce 2016 

u příležitosti oslav 20 let založení klubu ve výši 10.000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace žádosti SPORTOVNÍHO 

KLUBU FARAD, o.s. (IČ: 64808441) o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání sportovních a společenských akcí 

v roce 2016 u příležitosti oslav 20 let založení klubu: 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 7. 

Struktura Zprávy o činnosti výboru za rok 2015 a zhodnocení dosavadní činnosti výboru. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský představil Zprávu o činnosti výboru za rok 2014 a navrhl, aby zpráva 

za rok 2015 měla stejnou strukturu. Členové výboru s návrhem souhlasili. 

 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. zhodnotil dosavadní činnosti výboru a poděkoval radní 

Mgr. Táně Šormové, odboru školství a tajemníkovi výboru za dosavadní spolupráci. 

Se svým hodnocením a poděkováním se připojili také další členové výboru. Od Martina 

Paura vzešel návrh na zveřejňování informací o činnosti výboru i podpořených akcích 

na webových stránkách kraje. Mg. Tomáš Záviský k návrhu uvedl, že by se pro tuto 

záležitost dal využít nově připravovaný „školský“ webový portál. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/27/186/2015 

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 2015 dle zprávy za rok 2014 

 

K bodu 8. 

Schválení termínů jednání výboru na I. pololetí 2016. 

 

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

jednání výboru na I. pololetí 2016. 

 Členové výboru diskutovali o termínech jednání výboru na I. pololetí 2016. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/27/187/2015 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

I. s c h v a l u j e  
      termíny jednání výboru na I. pololetí 2016: 

 26. 1. 2016 (09:00) 

 1. 3. 2016 (09:00) 

 19. 4. 2016 (09:00) 

 17. 5. 2016 (09:00) 

 21. 6. 2016 (09:00) 

 

K bodu 9. 

Diskuze, různé 

 

 Mgr. Táňa Šormová poděkovala členům výboru a tajemníkovi výboru za vynikající 

spolupráci v roce 2015. Navrhla, aby výboru doporučil Zastupitelstvu Královéhradeckého 

kraje převod zbývající částky vyčleněné v kapitole 9. rozpočtu kraje 2015 na příspěvky 

na sportovní činnost (individuální dotace) do kapitoly 9. rozpočtu kraje 2016 na příspěvky 

na sportovní činnost (individuální dotace) pro činnost krajských článků – členů 

Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje. Členové výboru o návrhu diskutovali 

a navrhli převod také dalších finančních prostředků zbývajících v kapitole 9. na stejné účely 

kapitoly 9. rozpočtu kraje 2016. Po proběhlé diskuzi výbor s návrhy souhlasil. 

 Mgr. Jiří Pekař poděkovala členům výboru za spolupráci a podporu v roce 2015. 

 Ing. Bc. Miroslav Mejstřík informoval výbor o nové Dotační strategii Královéhradeckého 

kraje, která bude připravena a schválena v roce 2016 (dosavadní strategie platí do roku 

2016). 
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Návrh – hlasovat o návrhu usnesení navrženém v diskuzi. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/27/188/2015 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

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

1. převod zbývající částky vyčleněné v kapitole 9. rozpočtu Královéhradeckého kraje 

2015 na příspěvky na sportovní činnost (individuální dotace) do kapitoly 9. rozpočtu 

Královéhradeckého kraje 2016 na příspěvky na sportovní činnost (individuální 

dotace) pro činnost krajských článků – členů Všesportovního kolegia 

Královéhradeckého kraje 

2. převod zbývajících finančních prostředků vyčleněných na další položky v kapitole 

9. rozpočtu Královéhradeckého kraje 2015 do kapitoly 9. rozpočtu 

Královéhradeckého kraje 2016 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 27. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

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

Ph.D. jednání v 13:15 hodin. 
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 26. 1. 2016 (od 9:00 hodin). 

 

 

 

 

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

 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. Bc. Pavel Hečko 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 18. 12. 2015 

 

 

 

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

 podpis 


