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Zápis 
 

z 30. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 19. 4. 2016 od 8:30 hodin v zasedací místnosti P1.411 

v RegioCentru Nový pivovar 
 

 

Přítomni: Radek Balcárek, Josef Dušek, Miroslav Kříž, František Škvařil, Jaroslav Unger, 

Miroslav Vlasák 

Omluveni: JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D., Bc. Pavel Hečko, Mgr. Tomáš Hendrych, 

Martin Paur, Ing. Miroslav Pavlíček, Josef Tylš, Ing. Miroslav Uchytil 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: Mgr. Táňa Šormová, 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. Mimořádné účelové příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným 

Královéhradecký krajem v oblasti Volnočasové aktivity a Sport a tělovýchova pro rok 2016. 

4. Analýza dotací oblasti „Sport a tělovýchova“ a „Volnočasové aktivity“. 

5. Žádost front events s.r.o. (IČ: 28820754) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na akci Excelent Soldiers 2016. 

6. Žádost Plaveckého klubu Hradec Králové z.s. (IČ: 49334433) o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na účast klubu na mezinárodních 

závodech v Belgii, Polsku, Maďarsku a Nizozemí. 

7. Žádost Ski  klub Špindl PRODUKCE s.r.o. (IČ: 25253051) o neprogramovou – individuální 

dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu Mezinárodního mistrovství České 

republiky v alpských disciplínách 2016. 

8. Žádost Michala Krcha (r. 1967) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na individuální tréninkový plán nevidomého bowlera, 

reprezentanta ČR. 

9. Diskuze, různé. 
 

 Jednání v 8:35 hodin zahájil a řídil místopředseda výboru pro sport, tělovýchovu 

a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Miroslav Vlasák, který přivítal 

členy výboru, radní kraje Mgr. Táňu Šormovou a další hosty jednání. 

 

K bodu 2. 

Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. 

 

 Místopředseda 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: 5 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

Usnesení nebylo schváleno (výbor nebyl usnášeníschopný). 

 

Přítomní členové výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. s o u h l a s i l i  
 s programem jednání dle předloženého návrhu, s účastí přizvaných hostů a s Radkem 

Balcárkem jako ověřovatelem zápisu 

 

K bodu 3. 

Mimořádné účelové příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným 

Královéhradecký krajem v oblasti Volnočasové aktivity a Sport a tělovýchova pro rok 2016. 

 

 Ing. Bc. Miroslav Mejstřík představil návrh na přidělení mimořádných účelových příspěvků 

na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným Královéhradecký krajem (dále jen MUP) 

v oblasti Volnočasové aktivity a Sport a tělovýchova pro rok 2016. V úvodu připomněl 

důvod oddělení účelových příspěvků od dotačních programů (změna zákona 250/2000 Sb.). 

Dále uvedl, že finanční prostředky jsou alokovány na kapitole 39. rozpočtu 

Královéhradeckého kraje a informoval o celkové výši navržených příspěvků: oblast 

Volnočasové aktivity – 220.000,- Kč (46,33 % z celkového požadovaného příspěvku), 

Sport a tělovýchova – 100.000,- Kč (55,56 % z celkového požadovaného příspěvku). 

Na závěr uvedl, že návrh na poskytnutí MUP bude předložen v souhrnném materiálu 

na jednání rady kraje 16. 5. 2016.  

 Bc. Ondřej Knotek informoval výbor o skutečnosti, že částky poskytnuté na jednotlivé 

projekty v rámci MUP jsou nižší než u dotačních programů. Zejména u mezinárodních 

výměn jsou částky na jeden projekt nižší o cca 5.000 – 10.000,- Kč. 

 Na základě této skutečnosti Mgr. Táňa Šormová požádala oddělení krajských dotací, 

aby vzhledem k malému podílu kraje na celkových požadavcích krajských příspěvkových 

organizací, připravili v návrhu rozpočtu kraje pro rok 2017 (a další) zvýšení alokace 

na MUP v oblasti Volnočasové aktivity a Sport a tělovýchova. Členové výboru s návrhem 

souhlasili. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 5 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

Usnesení nebylo schváleno (výbor nebyl usnášeníschopný). 

 

Přítomní členové výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 

    

 

I. s o u h l a s i l i  
 s předloženým návrhem hodnocení žádostí o mimořádný účelový příspěvek na provoz 

příspěvkovým organizacím zřízeným Královéhradecký krajem v oblasti Volnočasové 

aktivity a Sport a tělovýchova pro rok 2016 
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II. d o p o r u č i l i  
 Radě Královéhradeckého kraje schválit hodnocení žádostí o mimořádný účelový 

příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným Královéhradecký krajem 

v oblasti Volnočasové aktivity a Sport a tělovýchova pro rok 2016 dle předloženého 

návrhu 

 

K bodu 4. 

Analýza dotací oblasti „Sport a tělovýchova“ a „Volnočasové aktivity“. 

 

 Bc. Ondřej Knotek představil zaslaný materiál – „Srovnávací tabulky pro dotační programy 

oblastí volnočasové aktivity, sport a tělovýchova a výkonnostní a vrcholový sport 2015 – 

2016“ a informoval o důvodech nepředložení analýzy. 

 Mgr. Táňa Šormová poděkovala za zpracování tabulek. Uvedla, že tento materiál není 

analýzou a že je nutné analýzu zpracovat. Dále informovala o setkání se zástupci NNO dětí 

a mládeže a NNO pracujících s dětmi a mládeží v oblasti volnočasových aktivit 

v Královéhradeckém kraji, které uspořádala 7. 4. 2016. Jedním z témat diskuze na tomto 

setkání bylo také nastavení dotačních programů Královéhradeckého kraje. Zástupci NNO 

zasílají své návrhy, které Mgr. Táňa Šormová zpracuje a předá informaci o návrzích NNO 

oddělení krajských dotací. Při diskuzi s NNO se také ukázalo, že je pro NNO problematické 

a složité sledovat změny pravidel stanovené v Zásadách pro poskytování dotací z dotačního 

fondu Královéhradeckého kraje, které se v loňském roce významně měnily. Proto 

jednoznačně doporučuje tento základní dokument dále neměnit. 

 Ing. Bc. Miroslav Mejstřík k tomuto uvedl, že nastavení dotačních programů a jejich 

podmínek je záležitostí poskytovatele – kraje nikoli NNO. K tomuto názoru se vyjádřil 

Miroslav Vlasák, který uvedl, že je to právě naopak – dotační programy jsou určeny 

na podporu činnosti NNO a kraj byl měl vycházet z jejich názoru a potřeb. Proto je názor 

zástupců NNO velice užitečný a důležitý při nastavování dotačních programů na další roky. 

K názoru Miroslava Vlasáka se připojili také další členové výboru i Mgr. Táňa Šormová. 

 V této souvislosti Helena Rezková poukázala na chybějící dotační program v oblasti sportu, 

ve kterém by Královéhradecký kraj podporoval investice do sportovní infrastruktury 

(sportovní hřiště, tělocvičny a další sportovní zařízení). Mgr. Tomáš Záviský uvedl, 

že v Dotační strategii Královéhradeckého kraje 2014 - 2016 je podpora rekonstrukce 

a výstavby sportovních hřišť zakotvena, ale na vyhlášení dotačního programu není dostatek 

finančních prostředků (v minulosti Královéhradecký kraj tento program vyhlašoval). V této 

souvislosti upozornil, že odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací připravuje novou 

dotační strategii a v nejbližší době ji bude výbor projednávat.  

 Radek Balcárek uvedl pozitivní zkušenost – subjekty, které žádaly o dotaci, a jsou 

v databázi města Hradec Králové, jsou e-mailem informovány o všech změnách a novinkách 

v dokumentech týkajících se poskytování dotací z rozpočtu města Hradec Králové. 

 František Škvařil požádal o zpracování analýzy dle struktury z minulých let, která je dle jeho 

názoru velice užitečná a přináší zajímavé informace o dotační podpoře v rámci kraje. V této 

souvislosti Mgr. Tomáš Záviský promítl analýzu z roku 2011. 

 Proběhla diskuze ke struktuře údajů, které by analýza měla obsahovat. Členové výboru 

se shodli na důležitosti zpracování a předložení analýzy dotací oblasti Sport a tělovýchova 

a Volnočasové aktivity dle struktury analýzy za rok 2011. 

 V rámci diskuze Bc. Ondřej Knotek informoval, že první předběžný návrh dotačních 

programů Královehradeckého kraje pro oblast Sport a tělovýchova a Volnočasové aktivity 

na rok 2017 bude výboru předložen 17. 5. 2016 a finálně by měl být návrh podmínek 

projednán výborem 21. 6. 2016. Mgr. Táňa Šormová požádal, aby vzhledem k její 

nepřítomnosti na květnovém jednání výboru, byl tento postup dodržen. Členové výboru 

s tímto postupem souhlasili.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení upraveném dle návrhu z diskuze. 
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Hlasování: Pro: 6 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

Usnesení nebylo schváleno (výbor nebyl usnášeníschopný). 

 

Přítomní členové výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 

    

 

I. b e r o u  n a  v ě d o m í  
 předložený materiál – „Srovnávací tabulky pro dotační programy oblastí volnočasové 

aktivity, sport a tělovýchova a výkonnostní a vrcholový sport 2015 – 2016“ 

II. ž á d a j í  
 Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací KÚ Královéhradeckého kraje o zpracování 

analýzy dotací oblasti „Sport a tělovýchova“ a „Volnočasové aktivity“ za roky 2014 

a 2015 dle struktury analýzy za rok 2011 a předložení na jednání výboru, které 

proběhne 17. 5. 2016 

 

K bodu 5. 

Žádost front events s.r.o. (IČ: 28820754) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na akci Excelent Soldiers 2016. 

 

 Miroslav Vlasák uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti front events 

s.r.o. elektronicky před jednáním výboru. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 6 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

Usnesení nebylo schváleno (výbor nebyl usnášeníschopný). 

 

Přítomní členové výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l i  
 žádost front events s.r.o. (IČ: 28820754) o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na akci Excelent Soldiers 2016 

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

1. schválit přidělení individuální dotace žádosti front events s.r.o. (IČ: 28820754) 

o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na akci 

Excelent Soldiers 2016 ve výši 50.000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace žádosti front events s.r.o. 

(IČ: 28820754) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na akci Excelent Soldiers 2016: Z důvodu významu akce, 

resp. aktivity. Akce (aktivity) podobného rozsahu, významu a nákladovosti jsou 

krajem podporovány částkou v rozsahu dle přijatého usnesení. Rada/Zastupitelstvo 

Královéhradeckého kraje tedy přijala/přijalo 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 6. 

Žádost Plaveckého klubu Hradec Králové z.s. (IČ: 49334433) o neprogramovou – individuální 

dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na účast klubu na mezinárodních závodech 

v Belgii, Polsku, Maďarsku a Nizozemí. 

 

 Miroslav Vlasák uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti Plaveckého 

klubu Hradec Králové z.s. elektronicky před jednáním výboru. 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval výbor o podání a důvodech stažení žádosti Plaveckého 

klubu Hradec Králové z.s. v dotačním programu Královéhradeckého kraje 16SPT05. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 6 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

Usnesení nebylo schváleno (výbor nebyl usnášeníschopný). 

 

Přítomní členové výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l i  
 žádost Plaveckého klubu Hradec Králové z.s. (IČ: 49334433) o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na účast klubu 

na mezinárodních závodech v Belgii, Polsku, Maďarsku a Nizozemí 

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

1. schválit přidělení individuální dotace žádosti Plaveckého klubu Hradec Králové z.s. 

(IČ: 49334433) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na účast klubu na mezinárodních závodech v Belgii, 

Polsku, Maďarsku a Nizozemí ve výši 100.000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace žádosti Plaveckého klubu 

Hradec Králové z.s. (IČ: 49334433) o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na účast klubu na mezinárodních závodech 

v Belgii, Polsku, Maďarsku a Nizozemí: Z důvodu významu akce, resp. aktivity. 

Akce (aktivity) podobného rozsahu, významu a nákladovosti jsou krajem 

podporovány částkou v rozsahu dle přijatého usnesení. Rada/Zastupitelstvo 

Královéhradeckého kraje tedy přijala/přijalo 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. 

Žádost Ski klub Špindl PRODUKCE s.r.o. (IČ: 25253051) o neprogramovou – individuální 

dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu Mezinárodního mistrovství České 

republiky v alpských disciplínách 2016. 

 

 Miroslav Vlasák uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti Ski klubu 

Špindl PRODUKCE s.r.o. elektronicky před jednáním výboru. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení upraveném dle návrhu z diskuze. 
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Hlasování: Pro: 6 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

Usnesení nebylo schváleno (výbor nebyl usnášeníschopný). 

 

Přítomní členové výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l i  
 žádost Ski klubu Špindl PRODUKCE s.r.o. (IČ: 25253051) o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu Mezinárodního 

mistrovství České republiky v alpských disciplínách 2016 

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

1. schválit přidělení individuální dotace žádosti Ski klubu Špindl PRODUKCE s.r.o. 

(IČ: 25253051) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na podporu Mezinárodního mistrovství České republiky 

v alpských disciplínách 2016 ve výši 50.000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace žádosti Ski klubu Špindl 

PRODUKCE s.r.o. (IČ: 25253051) o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu Mezinárodního mistrovství České 

republiky v alpských disciplínách 2016: Z důvodu významu akce, resp. aktivity. 

Akce (aktivity) podobného rozsahu, významu a nákladovosti jsou krajem 

podporovány částkou v rozsahu dle přijatého usnesení. Rada/Zastupitelstvo 

Královéhradeckého kraje tedy přijala/přijalo 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 Michala Krcha (r. 1967) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na individuální tréninkový plán nevidomého bowlera, 

reprezentanta ČR. 

 

 Miroslav Vlasák uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti Michala 

Krcha elektronicky před jednáním výboru. 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval výbor o skutečnosti, že v dotačním programu 

Královéhradeckého kraje 16SPT08 byla podpořena žádost BC Bowlingzone, z.s., která 

obsahuje (mimo dalších aktivit klubu) také přípravu a účast na závodech Michala Krcha 

(ale i dalších sportovců spolku). 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 6 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

Usnesení nebylo schváleno (výbor nebyl usnášeníschopný). 
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Přítomní členové výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l i  
 žádost Michala Krcha (r. 1967) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na individuální tréninkový plán nevidomého bowlera, 

reprezentanta ČR 

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

Michala Krcha (r. 1967) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na individuální tréninkový plán nevidomého bowlera, 

reprezentanta ČR ve výši 20.000,- Kč 

 

K bodu 9. 

Diskuze, různé 

 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval o slavnostních setkáních – Oceňování dobrovolníků 

pracujících s dětmi a mládeží „Zlatá koruna Královéhradeckého kraje“ a setkání 

představitelů Královéhradeckého kraje s reprezentanty, trenéry a zástupci krajských 

sportovních svazů k Hrám VII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2016, 

které se uskutečnily 7. a 11. 4. 2016. 

 Mgr. Jiří Pekař informoval o Slavnostním vyhlášení nejúspěšnějšího sportovce roku 2015 

Královéhradeckého kraje, které proběhlo 31. 3. 2016 v Kongresovém a společenském centru 

Aldis v Hradci Králové. 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 30. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl vyčerpán, ukončil Miroslav Vlasák jednání 

v 10:56 hodin. 
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 17. 5. 2016 (od 8:30 hodin). 

 

 

 

 

 

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

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

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 29. 4. 2016 

 

 

 

 

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

 podpis 


