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Zápis 
 

z 29. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 1. 3. 2016 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, 

Martin Paur, Ing. Miroslav Pavlíček, František Škvařil, Josef Tylš, 

Ing. Miroslav Uchytil, Jaroslav Unger, Miroslav Vlasák 

Omluveni: Bc. Pavel Hečko, Miroslav Kříž 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

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

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, Bc. Ondřej Knotek, Ing. Richard Jukl, Luboš Prokopec 

  

Program: 

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

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

3. Ustavení hodnotící komise pro dotační program Naplňování Koncepce podpory mládeže 

v Královéhradeckém kraji. 

4. Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti volnočasových aktivit 16SMR. 

5. Podpora veřejně prospěšných projektů z oblasti sport, tělovýchova a výkonností sport v roce 

2016. 

6. Žádosti o individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016 – I. změna 

rozpočtu. 

7. Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci - podpora činnosti mládežnické regionální 

Fotbalové akademie Královéhradeckého kraje. 

8. Závěrečná zpráva k zabezpečení výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách VII. zimní 

Olympiády dětí a mládeže České republiky 2016. 

9. Žádost Pionýrské skupiny Podskalák (IČ: 02387018) o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rekonstrukci klubovny v obci Studnice u Jívky. 

10. Žádost Základní školy, Vrchlabí, nám. Míru 283 (IČ: 70947163) o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na nákup sportovního vybavení 

pro sportovce školy. 

11. Žádost Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 

1620 (IČ: 71236554) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje na pořádání projektu Zlatý oříšek Královéhradeckého kraje – 2. ročník krajského kola. 

12. Žádost Z&S Apache Teamu, z.s. (IČ: 26611848) o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na organizaci Bike víkendu MTB 2016 v Peci pod 

Sněžkou a závodu Českého poháru MTB cross-country 2016. 

13. Diskuze, různé. 
 

 Jednání v 9:08 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: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/29/199/2016 

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. 

Ustavení hodnotící komise pro dotační program Naplňování Koncepce podpory mládeže 

v Královéhradeckém kraji. 

 

 Ing. Bc. Miroslav Mejstřík představil dotační program a návrh na stavení hodnotící komise 

pro dotační program Naplňování Koncepce podpory mládeže v Královéhradeckém kraji. 

Dále uvedl, že díky nastavenému harmonogramu proběhne jednání hodnotící komise 

pro tento program 16. 5. 2016 (od 9:00 hodin). 

 Proběhla diskuze nad složením komise. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/29/200/2016 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. r o z h o d l  
 o pětičlenném složení hodnotící komise 

II. n a v r h u j e  
 Radě Královéhradeckého kraje schválit hodnotící komisi pro oblast volného času, 

sportu a tělovýchovy v tomto složení: 

 

Předseda komise: Miroslav Vlasák 

Člen komise: Radek Balcárek 

Člen komise: JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. 

Člen komise: Mgr. Tomáš Hendrych 

Člen komise: Jaroslav Unger 

Náhradníci: Josef Dušek 

 

Přizvání pracovníků odboru grantů a dotací a školství: 

 

Vedoucí odboru - Mgr. Ivana Kudrnáčová 

Vedoucí oddělení krajských dotací - Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 

Administrátor oblasti volný čas - Mgr. Dana Komorová 

Odborný garant za odbor školství - Mgr. Tomáš Záviský 
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K bodu 4. 

Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti volnočasových aktivit 16SMR. 

 

 Bc. Ondřej Knotek informoval o žádostech o dotaci v programech SMR 2016, o výsledcích 

jednání hodnotící komise a souhrnných údajích v jednotlivých programech v oblasti 

volnočasových aktivit. Dále informoval, že dle nově platných „Zásad pro čerpání finanční 

podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje“ výbor nedoporučuje žádosti 

k podpoření, pouze bere na vědomí doporučení hodnotící komise. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/29/201/2016 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  
 návrh na poskytnutí finančních prostředků na veřejně prospěšné projekty v oblasti 

volnočasových aktivit dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

K bodu 5. 

Podpora veřejně prospěšných projektů z oblasti sport, tělovýchova a výkonností sport v roce 

2016. 

 

 Bc. Ondřej Knotek informoval o žádostech o dotaci v programech SPT 2016, o výsledcích 

jednání hodnotící komise a souhrnných údajích v jednotlivých dotačních programech 

v oblasti sportu vč. změn alokací navržených hodnotící komisí. Dále informoval, že dle nově 

platných „Zásad pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje“ 

výbor nedoporučuje žádosti k podpoření, pouze bere na vědomí doporučení hodnotící 

komise. V kompetenci výboru je schválení navržených změn alokací finančních prostředků 

na jednotlivé dotační programy. Uvedl také další návrhy a doporučení hodnotící komise 

k některým žádostem a úpravám podmínek dotačních programů na příští rok. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/29/202/2016 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  
 informace a závěry hodnotící komise z jejího zasedání včetně rozdělení dotačních 

prostředků v roce 2016 v programových dotací oblastí sport a tělovýchova a vrcholový 

a výkonnostní sport 

I. s c h v a l u j e  
 změnu alokací na dotační programy oblast sport a tělovýchova dle přílohy 

I. d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje tuto změnu oproti platnému rozdělení alokací 

dle Záměru rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji 
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K bodu 6. 

Žádosti o individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016 – I. změna 

rozpočtu. 

 

 Bc. Ondřej Knotek stručně představil žádosti o individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje pro rok 2016, které jsou zapracovány do návrhu I. změny rozpočtu 

Královéhradeckého kraje a budou řešeny přes kapitolu 48. Tento návrh bude schvalovat 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje 21. 3. 2016. Návrh na individuální dotace 

dle platných „Zásad pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého 

kraje“ musí projednat příslušný výbor zastupitelstva. K žádostem také uvedl, že jde 

o žádosti, které byly v minulých letech podporovány v dotačním programu VIII., ale od roku 

2016 budou podporovány formou individuálních dotací. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/29/203/2016 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. p r o j e d n a l  
 předložené žádosti o individuální dotaci z kapitoly 48. 

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

    

Č. žádosti Žadatel Projekt Doporučená 

částka v Kč 

16RGI01-0029 HK-Cyklo s.r.o  Vrcholový a výkonnostní sport  300.000  

16RGI01-0030 Sportovní střelecký klub 

DUKLA Hradec Králové  

Podpora vrcholových sportovců  250.000  

16RGI01-0031 HBC Jičín, z.s.  Vrcholový a výkonnostní sport  350.000  

16RGI01-0032 Sportovní klub Nové Město 

nad Metují  

Vrcholový a výkonnostní sport  150.000  

16RGI01-0034 BK-servis s.r.o.  Basketbal Trutnov – reprezentace 

kraje v nejvyšší soutěži ČR a 

evropských pohárech  

300.000  

16RGI01-0035 FC Hradec Králové, a.s.  Vrcholový a výkonnostní sport  1.200.000  

16RGI01-0037 Mountfield HK, a.s.  Podpora mládeže  500.000  

16RGI01-0036 Nadační fond fotbalové 

mládeže KHK  

Podpora mládežnických 

fotbalových trenérů  

500.000  

16RGI01-0038 Mountfield HK, a.s.  Vrcholový hokej  2.000.000  

16RGI01-0039 PRO – HOCKEY Cz., s.r.o.  Výchova talentované mládeže  300.000  

16RGI02-0040 TJ Maratonstav Úpice  Světový pohár v běhu do vrchu 

mladých  

500.000  

16RGI02-0041 Nadační fond na podporu 

fotbalové mládeže KHK  

Bezpečná branka  1.650.000  

16RGI02-0042 Svaz lyžařů České republiky 

z.s.  

Světový pohár ve Snowboardingu a 

MS Master Špindlerův Mlýn  

500.000  

 

 

K bodu 7. 

Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci - podpora činnosti mládežnické regionální 

Fotbalové akademie Královéhradeckého kraje. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský uvedl základní informace k návrhu memoranda, které jsou uvedené 

v zaslané důvodové zprávě. 

 Ing. Richard Jukl informoval, že regionální fotbalové akademie již fungují v několika 

krajích (např. Plzeňském kraji) a v dalších krajích vznikají. Celkem jich Fotbalová asociace 
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České republiky plánuje zřídit v ČR 10 (zbývají poslední 2 místa). Dále uvedl, že pokud 

bude memorandum uzavřeno, počítá se zahájením činnosti akademie v Hradci Králové 

od 1. 9. 2017 a že zastupitelstvo města Hradec Králové bude návrh na uzavření memoranda 

projednávat 29. 3. 2016. 

 Mgr. Táňa Šormová potvrdila možné datum zahájení činnosti fotbalové akademie v Hradci 

Králové od září 2017 z důvodu rekonstrukce domova mládeže Střední uměleckoprůmyslové 

školy hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové, ve kterém by měli členové akademie 

být ubytovaní. Dále uvedla, že by měla Fotbalová asociace České republiky zajistit podporu 

fotbalových akademií z jiných (státních) zdrojů, které by zajistily systémové financování 

celého projektu. 

 Jaroslav Unger vznesl dotaz, zda tato akademie bude pouze pro chlapce. Ing. Richard Jukl 

k dotazu uvedl, že zatím ano. 

 Mgr. Tomáš Hendrych se dotázal, zda nahradí nově plánovaná akademie již fungující 

sportovní centrum mládeže (Fotbalová akademie FC Hradec Králové), které funguje u FC 

Hradec Králové. Ing. Richard Jukl uvedl, že nikoli. Obě fotbalové akademie budou fungovat 

současně, protože je každá z nich zaměřená na jinou věkovou kategorii. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/29/204/2016 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í  
 návrh na uzavření Memoranda o spolupráci - podpora činnosti mládežnické regionální 

Fotbalové akademie Královéhradeckého kraje 

 

K bodu 8. 

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

Olympiády dětí a mládeže České republiky 2016. 

 

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

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

2016, která byla zaslána členům výboru před jednáním elektronicky. Připomněl, že 

na jednání výboru STV 2. 2. 2016 již výbor doporučil Zastupitelstvu Královéhradeckého 

kraje schválit poskytnutí darů navrhovaných v této závěrečné zprávě. Proto již postačí, aby 

vzal výbor zprávu na vědomí. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/29/205/2016 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í  
 Závěrečnou zprávu k zabezpečení výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách 

VII. zimní Olympiády dětí a mládeže České republiky 2016 
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K bodu 9. 

Žádost Pionýrské skupiny Podskalák (IČ: 02387018) o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rekonstrukci klubovny v obci Studnice u Jívky. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti Pionýrské 

skupiny Podskalák (IČ: 02387018) elektronicky před jednáním výboru. Připomněl, že u této 

žádosti výbor odročil rozhodnutí o výborem nedoporučené dotace (tedy v části 

nad 150.000,- Kč) na toto jednání výboru. 

 Mgr. Tomáš Hendrych informoval, že Pionýrská skupina Podskalák podala na Město 

Trutnov žádost o dotaci. 

 Josef Tylš doplnil, že žádost byla podána na částku 49.000,- Kč (aby ji mohla schválit rada 

města), ale že žádost zatím nebyla schválena. Zároveň také doplnil svou informaci 

z minulého jednání výboru k hodnotě pozemku, který Rada Města Trutnova doporučila 

zastupitelstvu města prodat Pionýrské skupině Podskalák: odhad hodnoty pozemku 

je 503.000,- Kč. 

 Mgr. Táňa Šormová doporučila žádost podpořit dotací dle žádosti. 

 Proběhla diskuze k navýšení doporučení výše dotace. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/29/206/2016 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Pionýrské skupiny Podskalák (IČ: 02387018) o neprogramovou – individuální 

dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rekonstrukci klubovny v obci Studnice 

u Jívky 

II. r u š í  
 usnesení výboru č. VST/28/193/2016 v části II. 

III. d o p o r u č u j e  
 Radě Královéhradeckého kraje schválit přidělení dotace žádosti Pionýrské skupiny 

Podskalák (IČ: 02387018) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na rekonstrukci klubovny v obci Studnice u Jívky ve výši 

200.000,- Kč 

 

K bodu 10. 

Žádost Základní školy, Vrchlabí, nám. Míru 283 (IČ: 70947163) o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na nákup sportovního vybavení 

pro sportovce školy. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti Základní 

školy, Vrchlabí, nám. Míru 283 (IČ: 70947163) elektronicky před jednáním výboru. 

Připomněl, že u této žádosti výbor odročil rozhodnutí o doporučení poskytnutí dotace 

na toto jednání výboru (až budou známy výsledky dotačního řízení na rok 2016). 

 Bc. Ondřej Knotek informoval o žádostech, které byly podány do dotačních programů 

Královéhradeckého kraje v oblasti sportu dalšími subjekty, se kterými by se mohl předmět 

žádosti Základní školy, Vrchlabí, nám. Míru 283 překrývat. 

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

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 2 

 

USNESENÍ VST/29/207/2016 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Základní školy, Vrchlabí, nám. Míru 283 (IČ: 70947163) o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na nákup sportovního vybavení 

pro sportovce školy 

II. n e d o p o r u č u j e  
 Radě Královéhradeckého kraje schválit přidělení dotace žádosti Základní školy, 

Vrchlabí, nám. Míru 283 (IČ: 70947163) o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na nákup sportovního vybavení pro sportovce 

školy po projednání podpory žádostí o programové dotace z dotačních programů 

Královéhradeckého kraje na rok 2016 

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

Základní školy, Vrchlabí, nám. Míru 283 (IČ: 70947163) o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na nákup sportovního vybavení 

pro sportovce školy po projednání podpory žádostí o programové dotace z dotačních 

programů Královéhradeckého kraje na rok 2016: „Rada Královéhradeckého kraje 

žádosti nevyhověla, 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 (či nebylo možné žádost do dotačního programu podat). 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 11. 

Žádost Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620 

(IČ: 71236554) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

na pořádání projektu Zlatý oříšek Královéhradeckého kraje – 2. ročník krajského kola. 

 

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

Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620 

elektronicky před jednáním výboru. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/29/208/2016 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 

1620 (IČ: 71236554) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na pořádání projektu Zlatý oříšek Královéhradeckého kraje – 

2. ročník krajského kola 

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

1. schválit přidělení dotace žádosti Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové 

nad Labem, Spojených národů 1620 (IČ: 71236554) o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání projektu Zlatý 

oříšek Královéhradeckého kraje – 2. ročník krajského kola ve výši 100.000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace žádosti Domu dětí a mládeže 

JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620 (IČ: 71236554) 

o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

na pořádání projektu Zlatý oříšek Královéhradeckého kraje – 2. ročník krajského 

kola: 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 12. 

Žádost Z&S Apache Teamu, z.s. (IČ: 26611848) o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na organizaci Bike víkendu MTB 2016 v Peci 

pod Sněžkou a závodu Českého poháru MTB cross-country 2016. 

 

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

Z&S Apache Teamu, z.s. elektronicky před jednáním výboru. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/29/209/2016 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Z&S Apache Teamu, z.s. (IČ: 26611848) o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na organizaci Bike víkendu MTB 2016 v Peci pod 

Sněžkou a závodu Českého poháru MTB cross-country 2016 

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

z.s. (IČ: 26611848) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na organizaci Bike víkendu MTB 2016 v Peci pod Sněžkou 

a závodu Českého poháru MTB cross-country 2016 ve výši 100.000,- Kč 
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K bodu 13. 

Diskuze, různé 

 

 Mgr. Jiří Pekař předal členům výboru a přítomným hostům Zpravodaj Královéhradecké 

krajské organizace ČUS s přehledem účasti družstev z KHK ve vyšších soutěžích. Dále 

nechal kolovat seznam, do kterého členové výboru zaznamenali počet lístků pro Slavnostní 

vyhlášení nejúspěšnějšího sportovce roku 2015 Královéhradeckého kraje, které se uskuteční 

ve 31. 3. 2016 v Kongresovém a společenském centru Aldis v Hradci Králové. Objednané 

lístky budou členům výboru předány dle jejich požadavku uvedeného v přehledu. 

 Bc. Ondřej Knotek informoval, že oddělení krajských dotací začne připravovat analýzu 

dotačních programů za oblast sportu a volnočasových aktivit a požádal členy výboru 

o případné zaslání údajů, které by měla analýza obsahovat a také návrhů na změny 

v podmínkách programů na rok 2017 do 31. 3. 2016 (Mgr. Tomáši Záviskému). 

 Miroslav Vlasák uvedl, že členové hodnotící komise se shodli na potřebě změny dotačních 

programů v oblasti volnočasových aktivit pro krajské střešní organizace změnit tak, aby 

žádost podávaly přímo podřízené subjekty – základní články (nikoli krajské střešní 

organizace). 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 29. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

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

Ph.D. jednání v 10:55 hodin. 
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 19. 4. 2016 (od 9:00 hodin). 

 

 

 

 

 

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

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

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 11. 3. 2016 

 

 

 

 

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

 podpis 


