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Zápis 
 

ze 17. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 17. 6. 2014 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, 

Miroslav Kříž, Martin Paur, Ing. Miroslav Pavlíček, Karel Potoček, František Škvařil, 

Miroslav Vlasák 

Omluveni: Bc. Pavel Hečko, Martin Mihulka, Ing. Miroslav Uchytil 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

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

DiS., Bc. Ondřej Knotek, Mgr. Dana Komorová, Libor Kračmar 

  

Program: 

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

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

3. Prezentace organizací sdružených ve VŠK KHK – Asociace tělovýchovných jednot 

a sportovních klubů ČR, Český střelecký svaz. 

4. Návrh dotačních programů Královéhradeckého kraje na oblast volnočasových aktivit, 

tělovýchovy a sportu na rok 2015. 

5. Žádost TJ Krakonoš Trutnov jezdecký oddíl o finanční podporu z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na nákup strojní investice - traktor Zetor Proxima. 

6. Žádost Regionálního svazu hokejbalu pro Pardubický a Královéhradecký kraj o finanční 

podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání Finálového turnaje Českého 

poháru v hokejbale 2014. 

7. Stanovení termínů jednání výboru na II. pololetí 2014. 

8. Diskuze, různé. 
 

 Jednání v 9:03 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 Ing. Miroslav Pavlíček. Navržený program byl 

schválen beze změny. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 1 
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USNESENÍ VST/17/92/2014 

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 Ing. Miroslava 

Pavlíčka jako ověřovatele zápisu 

 

K bodu 3. 

Prezentace organizací sdružených ve VŠK KHK – Asociace tělovýchovných jednot 

a sportovních klubů ČR, Český střelecký svaz. 

 

 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a přivítal předsedu Všesportovního 

kolegia Královéhradeckého kraje Mgr. Jiřího Pekaře, který představil zástupce Českého 

střeleckého svazu Libora Kračmara. Zároveň omluvil zástupce Asociace tělovýchovných 

jednot a sportovních klubů ČR Miroslava Kymra, který se nemohl jednání výboru zúčastnit. 

 Mgr. Jiří Pekař přečetl informace o Asociaci tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR 

(informoval o pořádaných akcích vč. celorepublikových, činnosti klubů, účasti na soutěžích 

a pořádání táborů). 

 Libor Kračmar podrobně představili Český střelecký svaz – informoval o organizační 

struktuře organizace, členské základně, aktivitách, organizovaných akcích, financování 

organizace, úspěších a počtu střelnic na území Královéhradeckého kraje. 

 

K bodu 4. 

Návrh dotačních programů Královéhradeckého kraje na oblast volnočasových aktivit, 

tělovýchovy a sportu na rok 2015. 

 

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

k dotačním programům Královéhradeckého kraje elektronicky před jednáním výboru. 

 Bc. Ondřej Knotek a Mgr. Dana Komorová informovali o navržených změnách (upřesnění 

formulací, de minimis, změnách maximálního podílu dotace Královéhradeckého kraje, 

povinných přílohách, finančních prostředcích, které budou pravděpodobně na rok 2015 

uvolněny atd.). 

 Martin Paur navrhl, aby se kraj více zaměřil na marketing a informoval o podpořených 

projektech. Dále navrhl zvýšit maximální výši dotace v programu SPT01 – Pohybová 

gramotnost. 

 Mgr. Táňa Šormová navrhla zvýšení maximálního možného podílu dotace na celkových 

nákladech žádosti v programech na oblast volnočasových aktivit na 70 %. 

 Mgr. Tomáš Záviský navrhl zvýšení maximálního možného podílu dotace na celkových 

nákladech žádosti v programu SPT01 – Pohybová gramotnost na 80 %. 

 Proběhla diskuze nad navrženými změnami a podmínkami jednotlivých programů. Výbor 

diskutoval zejména o změně maximálního možného podílu dotace na celkových nákladech 

žádosti, maximální výši dotací a dalších navržených změnách. Návrhy na změny 

v podmínkách zašlou členové výboru do 11. 8. 2014 tajemníkovi výboru e-mailem. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/17/93/2014 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. p r o j e d n a l  
 návrh dotačních programů Královéhradeckého kraje na oblast volnočasových aktivit, 

tělovýchovy a sportu na rok 2015 

II. u k l á d á  
 členům výboru 

zaslat připomínky k dalšímu jednání nejpozději 11. srpna 2014 na odbor regionálního 

rozvoje, grantů a dotací oddělení krajských dotací, které připraví materiál pro další 

jednání výboru i s případným komentářem k navrhovaným změnám  

 

K bodu 5. 

Žádost TJ Krakonoš Trutnov jezdecký oddíl o finanční podporu z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na nákup strojní investice - traktor Zetor Proxima. 

 

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

TJ Krakonoš Trutnov jezdecký oddíl elektronicky před jednáním výboru. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 7 

  Proti: 2 

  Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VST/17/94/2014 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost TJ Krakonoš Trutnov jezdecký oddíl o finanční podporu z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na nákup strojní investice - traktor Zetor Proxima 

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

Trutnov jezdecký oddíl o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

na nákup strojní investice - traktor Zetor Proxima ve výši 110.000,- Kč 

 

K bodu 6. 

Žádost Regionálního svazu hokejbalu pro Pardubický a Královéhradecký kraj o finanční 

podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání Finálového turnaje Českého 

poháru v hokejbale 2014. 

 

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

Regionálního svazu hokejbalu pro Pardubický a Královéhradecký kraj před jednáním 

výboru. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/17/95/2014 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Regionálního svazu hokejbalu pro Pardubický a Královéhradecký kraj o finanční 

podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání Finálového turnaje Českého 

poháru v hokejbale 2014 

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

hokejbalu pro Pardubický a Královéhradecký kraj o finanční podporu z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na pořádání Finálového turnaje Českého poháru v hokejbale 

2014 ve výši 20.000,- Kč 

 

K bodu 7. 

Stanovení termínů jednání výboru na II. pololetí 2014. 

 

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

termíny jednání na II. pololetí 2014. 

 Členové výboru diskutovali o termínech jednání výboru na II. pololetí 2014. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/17/96/2014 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

         

 

I. s c h v a l u j e  
      termíny jednání výboru na II. pololetí 2014: 

 2. 9. 2014 (09:00), 

 14. 10. 2014 (08:30), 

 4. 11. 2014 (09:00), 

 16. 12. 2014 (11:00). 

 

 

Vzhledem k tomu, že program 17. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

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

Ph.D. jednání v 10:35 hodin. 
 

Příští jednání výboru proběhne dne: 2. 9. 2014 (od 09:00).  

 

 

 

 

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

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

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 23. 6. 2014 

 

 

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

 podpis 


