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Zápis 
 

z 16. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 29. 5. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti P1.411 
v RegioCentru Nový pivovar 

 
 
Přítomni: JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D., Radek Balcárek, Martin Paur, Ing. Miroslav Pavlíček, 

Karel Potoček, František Škvařil, Ing. Miroslav Uchytil, Miroslav Vlasák 
Omluveni: Josef Dušek, Bc. Pavel Hečko, Mgr. Tomáš Hendrych, Miroslav Kříž, Martin Mihulka 
Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 
Přizváni: Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Jiří Pekař, Dana Jágrová, Ing. Josef Kolář, 

František Maňásek, Marika Prockertová 
  
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 – Česká obec sokolská, Sdružení 

sportovních svazů ČR, Klub českých turistů. 
4. Návrh účasti výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách VII. letní olympiády dětí 

a mládeže České republiky 2015. 
5. Žádost České asociace tělesně handicapovaných sportovců o finanční podporu z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na pořádání Mistrovství České republiky v tenise standink pro rok 
2014 open. 

6. Žádost TJ Slavia Hradec Králové o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na 
zajištění extraligy kadetek v roce 2014. 

7. Žádost Pionýra, z. s. – Pionýrské skupiny Podskalák o finanční podporu z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na rekonstrukci táborové kuchyně. 

8. Žádost DDM při ZŠ Karla IV Nový Bydžov o finanční podporu z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na pořádání letního tábora Plátěná osada. 

9. Žádost Ski klubu Špindl produkce s.r.o. na pořádání Mezinárodního mistrovství ČR 
v alpských disciplínách 2014 (odložené projednání ze 4. 3. a 15. 4 2014). 

10. Diskuze, různé. 
 
 Jednání v 9:00 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 Karel Potoček. Navržený program byl schválen 
beze změny. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 8 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/16/86/2014 
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 Karla Potočka 

jako ověřovatele zápisu 
 
K bodu 3. 
Prezentace organizací sdružených ve VŠK KHK – Česká obec sokolská, Sdružení sportovních 
svazů ČR, Klub českých turistů. 
 

• JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a přivítal předsedu Všesportovního 
kolegia Královéhradeckého kraje Mgr. Jiřího Pekaře, který představil zástupce České obce 
sokolské Mariku Prockertová a Františka Maňáska, Sdružení sportovních svazů ČR 
Ing. Josefa Koláře a Klubu českých turistů Danu Jágrovou. 

• Marika Prockertová a František Maňásek podrobně představili Českou obec sokolskou – 
informovali o vzniku, historii organizace, organizační struktuře organizace, členské 
základně, aktivitách, organizovaných akcích, problémech s údržbou majetku i o vynikající 
spolupráci s odborem školství KÚ Královéhradeckého kraje a účasti sportovců ČOS 
na Olympiádách dětí a mládeže. 

• Ing. Josef Kolář představil Sdružení sportovních svazů ČR – popsal hlavní činnost 
organizace, organizační strukturu, počty členů a sdružených svazů. 

• Dana Jágrová představila Klub českých turistů – popsala historii, hlavní činnost organizace, 
organizační strukturu, počty členů a odborů, informovala o vydávání kalendáře akcí 
a podrobně popsala péči o značení turistických tras. 

 
K bodu 4. 
Návrh účasti výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže 
České republiky 2015. 
 

• Mgr. Tomáš Záviský uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů a důvodové zprávy 
k Hrám VII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2015 elektronicky před 
jednáním výboru. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 7 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/16/87/2014 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

I. p r o j e d n a l  
 informaci o Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2015 
II. d o p o r u č u j e  
 zastupitelstvu Královéhradeckého kraje: 

1. schválit účast výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách VII. letní olympiády 
dětí a mládeže České republiky 2015 

2. pověřit odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, ve spolupráci 
s ostatními odbory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, zajištěním všech 
kroků souvisejících s přípravou a organizací účasti výpravy Královéhradeckého 
kraje na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2015 
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K bodu 5. 
Žádost České asociace tělesně handicapovaných sportovců o finanční podporu z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na pořádání Mistrovství České republiky v tenise standink pro rok 
2014 open. 
 

• JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti 
České asociace tělesně handicapovaných sportovců elektronicky před jednáním výboru. 

• Proběhla diskuze k předložené žádosti. 
 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení upraveném dle návrhu z diskuze. 
 
Hlasování: Pro: 7 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/16/88/2014 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost České asociace tělesně handicapovaných sportovců o finanční podporu 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání Mistrovství České republiky v tenise 
standink pro rok 2014 open 

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

tělesně handicapovaných sportovců o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje na pořádání Mistrovství České republiky v tenise standink pro rok 2014 open 
ve výši 20.000,- Kč 

 
K bodu 6. 
Žádost TJ Slavia Hradec Králové o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
na zajištění extraligy kadetek v roce 2014. 
 

• JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti 
TJ Slavia Hradec Králové před jednáním výboru. 

• Proběhla diskuze k předložené žádosti. 
 
Návrh – hlasovat o návrhu usnesení upraveném dle návrhu z diskuze. 
 
Hlasování: Pro: 7 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/16/89/2014 
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 o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje na zajištění extraligy kadetek v roce 2014 
II. d o p o r u č u j e  
 orgánům Královéhradeckého kraje schválit přidělení dotace žádosti TJ Slavia Hradec 

Králové o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zajištění extraligy 
kadetek v roce 2014 ve výši 80.000,- Kč 
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K bodu 7. 
Žádost Pionýra, z. s. – Pionýrské skupiny Podskalák o finanční podporu z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na rekonstrukci táborové kuchyně. 
 

• JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti 
Pionýra, z. s. – Pionýrské skupiny Podskalák elektronicky před jednáním výboru. 

• Proběhla diskuze k předložené žádosti. Členové výboru se shodli na potřebě doplnění 
žádosti o rozpočet a další zdroje financování. 

• Mgr. Tomáš Záviský upozornil, že se vzhledem k výši žádané podpory může jednat 
o opravu (nikoli rekonstrukci). 

 
Návrh – hlasovat o návrhu usnesení upraveném dle návrhu z diskuze. 
 
Hlasování: Pro: 7 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/16/90/2014 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Pionýra, z. s. – Pionýrské skupiny Podskalák o finanční podporu z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na rekonstrukci táborové kuchyně 
II. d o p o r u č u j e  
 orgánům Královéhradeckého kraje schválit přidělení dotace žádosti Pionýra, z. s. – 

Pionýrské skupiny Podskalák o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
na rekonstrukci táborové kuchyně ve výši 20.000,- Kč po doplnění žádosti o rozpočet, 
další zdroje financování a upřesnění, zda jde o opravu či rekonstrukci 

 
K bodu 8. 
Žádost DDM při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov o finanční podporu z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na pořádání letního tábora Plátěná osada. 
 

• JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti 
DDM při ZŠ Karla IV Nový Bydžov elektronicky před jednáním výboru. 

• Mgr. Svatava Odlová upozornila, že DDM při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov není 
samostatným právním subjektem, ale patří pod Základní školu, Nový Bydžov, Karla IV. 
209, okres Hradec Králové. 

• Proběhla diskuze k předložené žádosti. Členové výboru s podporou akce nesouhlasili. 
K hlavním důvodům patřilo podání žádosti za subjekt, který nemá právní subjektivitu, 
možnost podání žádosti v řádných dotačních programech ředitelem právního subjektu (ZŠ) 
a možnost podpory tábora zřizovatelem. 

 
Návrh – hlasovat o návrhu usnesení upraveném dle návrhu z diskuze. 
 
Hlasování: Pro: 0 
  Proti: 7 
  Zdržel se: 0 
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Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost DDM při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov o finanční podporu z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na pořádání letního tábora Plátěná osada 
II. d o p o r u č u j e  
 orgánům Královéhradeckého kraje schválit přidělení dotace žádosti DDM při ZŠ Karla 

IV. Nový Bydžov o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání 
letního tábora Plátěná osada ve výši 15.000,- Kč 

 
USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 
 
 
K bodu 9. 
Žádost Ski klubu Špindl produkce s.r.o. na pořádání Mezinárodního mistrovství ČR 
v alpských disciplínách 2014. 
 

• JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti 
Ski klubu Špindl produkce s.r.o. elektronicky před jednáním výboru konaného 4. 3. 2014 
a doplnění žádosti dle požadavku výboru zaslaném elektronicky před jednáním výboru 
konaného 29. 5. 2014. 

• Proběhla diskuze k předložené žádosti. 
 
Návrh – hlasovat o návrhu usnesení upraveném dle návrhu z diskuze. 
 
Hlasování: Pro: 7 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/16/91/2014 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Ski klubu Špindl produkce s.r.o. na pořádání Mezinárodního mistrovství ČR 

v alpských disciplínách 2014 
II. d o p o r u č u j e  
 orgánům Královéhradeckého kraje schválit přidělení dotace žádosti Ski klubu Špindl 

produkce s.r.o. na pořádání Mezinárodního mistrovství ČR v alpských disciplínách 
2014 ve výši 50.000,- Kč 

 
K bodu 10. 
Diskuze, různé. 
 

• Martin Paur informoval výbor o veřejném slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, 
lidská práva a petice na téma „Pohybová gramotnost“ konaném 26. 5. 2014. Uvedl 
zúčastněné organizace (vč. zástupců Královéhradeckého kraje), obsah semináře a zmínil 
také prezentaci nového dotačního programu Královéhradecké na podporu Pohybové 
gramotnosti, který na semináři představil. Mgr. Tomáš Záviský doplnil informaci o možnost 
získání podkladů prezentovaných na semináři. Dle požadavku výboru rozešle tajemník 
výboru odkaz na stažení prezentací společně se zápisem z jednání výboru. 
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• Mgr. Tomáš Záviský předal přítomným členům výboru pověřeným dle usnesení výboru 
č. VST/14/69/2014 z 4. 3. 2014 podklady k provedení monitoringu u vybraných projektů 
podpořených z dotačních programů Královéhradeckého kraje vyhlášených na oblast volného 
času, sportu a tělovýchovy na rok 2014. 

 
 
Vzhledem k tomu, že program 16. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl vyčerpán, ukončil JUDr. Ing. Rudolf Cogan 
Ph.D. jednání v 10:30 hodin. 
 
Příští jednání výboru proběhne dne: 17. 6. 2014 (od 09:00).  
 
 
 
 
 
  ......................................................  .....................................................  
 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. Karel Potoček 
 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 
 
 
Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 
V Hradci Králové: 2. 6. 2014 
 
 
 
 
  ......................................................  
 podpis 


