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Zápis 
 

z 31. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 17. 5. 2016 od 8:30 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, Miroslav Kříž, Martin Paur, Jaroslav Unger, Miroslav Vlasák 

Omluveni: Radek Balcárek, Ing. Miroslav Pavlíček, František Škvařil, Josef Tylš, 

Ing. Miroslav Uchytil 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Přizváni: Mgr. Jiří Pekař, Bc. Ondřej Knotek, Mgr. Dana Komorová 

  

Program: 

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

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

3. Analýzy dotačních programů dotačních oblastí „Sport a tělovýchova“ a „Volnočasové 

aktivity“. 

4. Návrh dotačních programů dotační oblasti „Sport a tělovýchova“ a „Volnočasové aktivity“ 

pro rok 2017. 

5. Žádosti o individuální dotaci (kap. 48). 

6. Návrh spolupráce Českého olympijského výboru s vyššími územně správními celky 

při použití finančních prostředků darovaných Českému olympijskému výboru ze strany 

loterijních společností. 

7. Poskytnutí neprogramových – individuálních dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

Všesportovnímu kolegiu Královéhradeckého kraje a krajským sdružením – členům 

Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje. 

8. Žádost Školního sportovního klubu AŠSK při Gymnáziu Trutnov, pobočný spolek 

(IČ: 70925178) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

na podporu reprezentace Gymnázia Trutnov na mezinárodní sportovní akci „World Schools 

Championnship Basketbal 3x3 – 2016“. 

9. Žádost TJ Slavia Hradec Králové, z.s. (IČ: 00484326) o neprogramovou – individuální 

dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na sportovní část oslav 50. výročí založení TJ 

Slavia Hradec Králové. 

10. Žádost Českomoravského svazu hokejbalu (IČ: 49626485) o neprogramovou – individuální 

dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání Turnaje krajských výběrů 

v hokejbale kategorie U15 – „O pohár Hejtmana“. 

11. Žádost Centra handicapovaných lyžařů, z.s. (IČ: 26533782) o neprogramovou – individuální 

investiční dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořízení speciální kompenzační 

pomůcky monoski. 

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

o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu 

pořádání 24. ročníku Trutnovského triatlonu. 

13. Žádost Svazku obcí Východní Krkonoše o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na pořádání 3. ročníku Krakonošova cyklomaratonu 2016. 

14. Diskuze, různé. 

 

 Jednání v 8:30 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. 
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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. Mgr. Tomáš Hendrych podal návrh na doplnění programu 

jednání o bod „Žádost Svazku obcí Východní Krkonoše o neprogramovou – individuální 

dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání 2. ročníku Krakonošova 

cyklomaratonu 2016“. Ověřovatelem zápisu byl navržen Josef Dušek. Navržený program 

byl schválen s doplněním výše uvedeného bodu. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/31/210/2016 

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 Josefa Duška 

jako ověřovatele zápisu 

 

K bodu 3. 

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

aktivity“. 

 

 Bc. Ondřej Knotek a Mgr. Dana Komorová představili a shrnuli základní informace 

obsažené v předložených analýzách dotačních programů dotačních oblastí „Sport 

a tělovýchova“ a „Volnočasové aktivity“. 

 Mgr. Tomáš Záviský zhodnotil průměrné částky dotací poskytnutých Královéhradeckým 

krajem v jednotlivých programech a upozornil na programy, ve který jsou částky poměrně 

nízké (např. v programu na podporu pořádání významných sportovních akcí mládeže). 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/31/211/2016 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í  
 předložené analýzy dotačních oblastí „Sport a tělovýchova“ a „Volnočasové aktivity“ 
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K bodu 4. 

Návrh dotačních programů dotační oblasti „Sport a tělovýchova“ a „Volnočasové aktivity“ 

pro rok 2017. 

 

 Mgr. Dana Komorová představila návrh dotačních programů oblasti „Volnočasové aktivity“. 

Uvedla důvody navrhovaných změn, které zejména spočívají v navržení samostatných 

dotačních programů na jednotlivé volnočasové aktivity (akce pro děti a mládež ve volném 

čase, táborová činnost, podpora činnosti, mezinárodní spolupráce atd.). Upozornila 

na předpokládaný nárůst počtu podaných žádostí, který tento nový systém přinese. 

 Mgr. Tomáš Záviský uvedl, že k předloženým návrhům nových dotačních programů 

v oblasti VČA neměl zatím odbor školství možnost se vyjádřit. Z hlediska hodnotitele 

žádostí toto nové zaměření dotačních programů vítá (zejména z důvodu lepšího vzájemného 

porovnání předkládaných žádostí). Připomněl, že takto zaměřené programy vyhlašoval 

Královéhradecký kraj do roku 2009. 

 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. navrhl, aby se v oblasti volnočasových aktivit při změně 

programů došlo také k jejich přečíslování. 

 Bc. Ondřej Knotek představila návrh dotačních programů oblasti „Sport a tělovýchova“. 

Upozornil na nově navržené změny. 

 Členové výboru diskutovali nad návrhem rozlišit programy SPT05 a SPT08 věkovou hranicí 

18 let, nebo zda tyto programy rozlišit věkovými kategoriemi dospělých dle směrnic 

jednotlivých sportů. 

 Mgr. Dana Komorová informovala výbor o výsledku jednání hodnotící komise k programu 

č. 16KPMKHK – Naplňování Koncepce podpory mládeže v Královéhradeckém kraji, které 

proběhlo 16. 5. 2016. 

 Členové výboru se dohodli na zaslání připomínek k předloženému návrhu dotačních 

programů tajemníkovi výboru do 31. 5. 2016. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/31/212/2016 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  
 návrh dotačních programů dotační oblasti „Sport a tělovýchova“ a „Volnočasové 

aktivity“ pro rok 2017 

 

K bodu 5. 

Žádosti o individuální dotaci (kap. 48). 

 

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

Královéhradeckého kraje pro rok 2016, které budou řešeny přes kapitolu 48. 

 Členové výboru diskutovali nad podporou jednotlivých žádostí. 

 Při hlasování o žádosti TJ Slavia Hradec Králové – 50. výročí založení a o žádosti 

TŠ Timedance Hořice – Kulturní, sportovní a společenské akce se všech 8 přítomných členů 

výboru zdrželo. Výbor tedy k těmto dvěma žádostem nepřijal žádné usnesení. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 (poř. č. 01 a č. 03), 7 (poř. č. 02) 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0, 1 (poř. č. 02) 
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USNESENÍ VST/31/213/2016 

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 (kap. 48) 

II. d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí následujících žádostí 

o individuální dotaci (z kap. 48): 

 
Poř. 

číslo 

Žadatel  Název projektu  Termín konání 

projektu  

Požadovaná 

dotace v Kč  

1 HK-Cyklo s.r.o  East Bohemia Tour – 

Grand Prix KHK  

1. 1. - 31. 12. 2016  600.000  

2 Old Racing club Dvůr 

Králové nad Labem  

Královédvorský 

okruh 2016 – 

Oldtimer Grand Prix 

o cenu Františka 

Šťastného  

1. 1. - 30. 11. 2016  100.000  

3 Česká Asociace Tchoukballu  Mistrovství Evropy 

dospělých a mládeže  

1. 1. - 31. 12. 2016  70.000  

 

 

K bodu 6. 

Návrh spolupráce Českého olympijského výboru s vyššími územně správními celky při použití 

finančních prostředků darovaných Českému olympijskému výboru ze strany loterijních 

společností. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský uvedl základní informace k návrhu spolupráce Českého olympijského 

výboru (dále jen ČOV) s vyššími územně správními celky při použití finančních prostředků 

darovaných ČOV ze strany loterijních společností v roce 2016 uvedené v zaslané důvodové 

zprávě. Specifikoval částku poskytnutou ČOV Královéhradeckému kraji na rok 2016 a nižší 

povinný podíl kraje. Připomněl také navrhované změny v podmínkách 2. kola programu 

č. 16SPT06 Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním 

postižením uvedené v návrhu usnesení výboru. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/31/214/2016 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. s o u h l a s í  
 s návrhem spolupráce Českého olympijského výboru s vyššími územně správními celky 

při použití finančních prostředků darovaných Českému olympijskému výboru ze strany 

loterijních společností v roce 2016 

II. d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit realizaci podpory sportovní činnosti 

dětí a mládeže z prostředků Českého olympijského výboru a finanční prostředků 

Královéhradeckého kraje prostřednictvím dotačního programu č. 16SPT06 Celoroční 

pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním postižením – 

dofinancováním žádostí podaných v 1. kole a vyhlášením 2. kola s úpravou podmínek 

dotačního programu v části týkající se maximální výše dotace na 70.000,- Kč 

a maximálního procentuálního podílu dotace na celkových výdajích projektu na 20 % 
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K bodu 7. 

Poskytnutí neprogramových – individuálních dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

Všesportovnímu kolegiu Královéhradeckého kraje a krajským sdružením – členům 

Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský uvedl základní informace k návrhu poskytnutí neprogramových – 

individuálních dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje Všesportovnímu kolegiu 

Královéhradeckého kraje a krajským sdružením – členům Všesportovního kolegia 

Královéhradeckého kraje. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/31/215/2016 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í  
 žádosti Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje a krajských sdružení – členům 

Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje o neprogramovou – individuální 

dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na činnost krajských článků 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  
 orgánům Královéhradeckého kraje 

1. schválit přidělení dotace na činnost krajských článků 

 žádosti Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje (IČ: 02143208) 

ve výši 50.000,- Kč 

 žádosti Královéhradecké krajské organizace ČUS (IČ: 70926069) ve výši 

400.000,- Kč 

 žádosti Krajské rady Asociace školních sportovních klubů České republiky 

Královéhradeckého kraje ve výši 91.000,- Kč 

 žádosti Královéhradecké krajské asociace Sport pro všechny (IČ: 26984636) 

ve výši 84.000,- Kč 

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

 žádosti Královéhradeckého krajského sdružení ČSS (IČ: 70921008) ve výši 

20.000,- Kč 

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

Kč 

 žádosti Sdružení sportovních svazů České republiky (IČ: 00174262) ve výši 

20.000,- Kč 

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

 žádosti Centra pro integraci osob se zdravotním postižením Královehradeckého 

kraje, o.p.s. ve výši 22.000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace (u žádostí, kterým nebyla 

schválena plná výše požadované dotace): 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 8. 

Žádost Školního sportovního klubu AŠSK při Gymnáziu Trutnov, pobočný spolek 

(IČ: 70925178) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

na podporu reprezentace Gymnázia Trutnov na mezinárodní sportovní akci „World Schools 

Championnship Basketbal 3x3 – 2016“. 

 

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

Školního sportovního klubu AŠSK při Gymnáziu Trutnov, pobočný spolek (IČ: 70925178) 

o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu 

reprezentace Gymnázia Trutnov na mezinárodní sportovní akci „World Schools 

Championnship Basketbal 3x3 – 2016“ elektronicky před jednáním výboru. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/31/216/2016 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Školního sportovního klubu AŠSK při Gymnáziu Trutnov, pobočný spolek 

(IČ: 70925178) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje na podporu reprezentace Gymnázia Trutnov na mezinárodní sportovní akci 

„World Schools Championnship Basketbal 3x3 – 2016“ 

II. d o p o r u č u j e  
 Radě Královéhradeckého kraje schválit přidělení dotace žádosti Školního sportovního 

klubu AŠSK při Gymnáziu Trutnov, pobočný spolek (IČ: 70925178) o neprogramovou 

– individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu reprezentace 

Gymnázia Trutnov na mezinárodní sportovní akci „World Schools Championnship 

Basketbal 3x3 – 2016“ ve výši 20.000,- Kč 

 

K bodu 9. 

Žádost TJ Slavia Hradec Králové, z.s. (IČ: 00484326) o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na sportovní část oslav 50. výročí založení TJ Slavia 

Hradec Králové. 

 

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

TJ Slavia Hradec Králové, z.s. (IČ: 00484326) o neprogramovou – individuální dotaci z 

rozpočtu Královéhradeckého kraje na sportovní část oslav 50. výročí založení TJ Slavia 

Hradec Králové elektronicky před jednáním výboru. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/31/217/2016 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost TJ Slavia Hradec Králové, z.s. (IČ: 00484326) o neprogramovou – individuální 

dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na sportovní část oslav 50. výročí založení 

TJ Slavia Hradec Králové 

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

1. schválit přidělení dotace žádosti TJ Slavia Hradec Králové, z.s. (IČ: 00484326) 

o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

na sportovní část oslav 50. výročí založení TJ Slavia Hradec Králové ve výši 

25.000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace žádosti TJ Slavia Hradec 

Králové, z.s. (IČ: 00484326) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na sportovní část oslav 50. výročí založení TJ Slavia 

Hradec Králové: 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 10. 

Žádost Českomoravského svazu hokejbalu (IČ: 49626485) o neprogramovou – individuální 

dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání Turnaje krajských výběrů 

v hokejbale kategorie U15 – „O pohár Hejtmana“. 

 

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

Českomoravského svazu hokejbalu (IČ: 49626485) o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání Turnaje krajských výběrů v hokejbale 

kategorie U15 – „O pohár Hejtmana“ elektronicky před jednáním výboru. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/31/218/2016 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Českomoravského svazu hokejbalu (IČ: 49626485) o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání Turnaje krajských 

výběrů v hokejbale kategorie U15 – „O pohár Hejtmana“ 

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

svazu hokejbalu (IČ: 49626485) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na pořádání Turnaje krajských výběrů v hokejbale kategorie 

U15 – „O pohár Hejtmana“ ve výši 25.000,- Kč 
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K bodu 11. 

Žádost Centra handicapovaných lyžařů, z.s. (IČ: 26533782) o neprogramovou – individuální 

investiční dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořízení speciální kompenzační 

pomůcky monoski. 

 

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

Centra handicapovaných lyžařů, z.s. (IČ: 26533782) o neprogramovou – individuální 

investiční dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořízení speciální kompenzační 

pomůcky monoski elektronicky před jednáním výboru. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/31/219/2016 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Centra handicapovaných lyžařů, z.s. (IČ: 26533782) o neprogramovou – 

individuální investiční dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořízení speciální 

kompenzační pomůcky monoski 

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

handicapovaných lyžařů, z.s. (IČ: 26533782) o neprogramovou – individuální investiční 

dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořízení speciální kompenzační pomůcky 

monoski ve výši 60.000,- Kč 

 

K bodu 12. 

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

o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu 

pořádání 24. ročníku Trutnovského triatlonu. 

 

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

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

o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu 

pořádání 24. ročníku Trutnovského triatlonu elektronicky před jednáním výboru. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 8 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/31/220/2016 

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 podporu pořádání 24. ročníku Trutnovského triatlonu 

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 podporu pořádání 

24. ročníku Trutnovského triatlonu ve výši 15.000,- Kč 

 

K bodu 13. 

Žádost Svazku obcí Východní Krkonoše o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na pořádání 3. ročníku Krakonošova cyklomaratonu 2016. 

 

 Mgr. Tomáš Hendrych shrnul základní informace o Krakonošově cyklomaratonu. Uvedl, 

že akce je zaměřena zejména na hobby cyklisty a děti. V letošním roce se uskuteční 

3. ročník a organizátoři očekávají cca 500 závodníků (1. ročník – 300, 2. ročník – 450). 

Dále vysvětlil důvody podání žádosti – žádost měla být podpořena z prostředků Fondu 

mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – 

Polsko, ale vzhledem k oddálení projednávání těchto dotací, nebude možné ročník 2016 

z těchto prostředků podpořit. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VST/31/221/2016 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Svazku obcí Východní Krkonoše o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání 3. ročníku Krakonošova 

cyklomaratonu 2016 

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

Východní Krkonoše o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na pořádání 3. ročníku Krakonošova cyklomaratonu 2016 

ve výši 80.000,- Kč 
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K bodu 14. 

Diskuze, různé 

 

 Mgr. Tomáš Hendrych informoval výbor o podpoře projektu 10. jubilejní ročník soutěže 

Česko zpívá 2016 z rozpočtu Města Trutnova ve výši 50.000,- Kč. 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 31. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

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

Ph.D. jednání v 10:15 hodin. 
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 21. 6. 2016 (od 9:00 hodin). 

 

 

 

 

 

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

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

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 27. 5. 2016 

 

 

 

 

 

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

 podpis 


