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Zápis 
 

z 21. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 26. 2. 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, Bc. Pavel Hečko, 

Mgr. Tomáš Hendrych, Miroslav Kříž, Martin Paur, Ing. Miroslav Pavlíček, 
Josef Tylš, Ing. Miroslav Uchytil, Miroslav Vlasák 

Omluveni: Martin Mihulka, František Škvařil 
Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 
Přizváni: Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Jiří Pekař, Helena Rezková, Bc. Ondřej Knotek, 

Václav Andrejs, Jiří Jeník, Jan Prouza 
  
Program: 
 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 
2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. 
3. Informace o výsledku jednání hodnotící komise pro dotační programy Královéhradeckého 

kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy vyhlášených na rok 2015. 
4. Prezentace „Programu podpory fotbalových trenérů“ Královéhradeckého krajského 

fotbalového svazu. 
5. Prezentace projektu „O'Neill Soldiers 2015“. 
6. Návrh změn u poskytování mimořádných dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje v 

oblasti sportu a VČA v souvislosti se změnou zákona zákon č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalších zákonů. 

7. Informace o vyhlášení výběrového řízení na pořadatele Her VIII. letní olympiády dětí a 
mládeže České republiky 2017. 

8. Žádost Klubu přátel Josefa Masopusta o.s. (IČ: 22841741) o finanční podporu z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na pořádání Poháru Josefa Masopusta 2015. 

9. Žádost front events s.r.o. (IČ: 28820754) o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje na pořádání O'Neill Soldiers 2015. 

10. Žádost Bruslařského klubu dr. Jaroslava Hainze, Hradec Králové (IČ: 42195021) o finanční 
podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu mládežnických kategorií 
Bruslařského klubu Hradec Králové v roce 2015. 

11. Žádost Ski klubu Špindl produkce s.r.o. (IČ: 25253051) o finanční podporu z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na pořádání Mezinárodního mistrovství ČR v alpských 
disciplínách 2015. 

12. Žádost TJ Slavia Hradec Králové (IČ: 00484326) o finanční podporu z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na nákup gymnastických koberců pro trénink a pořádání MČR 
2015. 

13. Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Nový Hrádek (IČ: 46524576) o finanční podporu 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje na dofinancování rekonstrukce sokolovny. 

14. Žádost Michala Krcha o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
na individuální tréninkový plán nevidomého bowlera, reprezentanta ČR na startovné ve výši 
55 000,- Kč na IBSA World Games Seoul 2015. 

15. Žádost TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s. o finanční 
podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání M-ČR veteránů v atletice 2015. 

16. Žádost Svazku obcí Východní Krkonoše o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje na pořádání 2. ročníku Krakonošova cyklomaratonu 2015. 
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17. Diskuze, různé. 
• Informace o vypořádání připomínek KHK k návrhu, kterým se mění zákon 

č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 
• Informace – Přehled o účasti družstev mužů a žen z KHK ve vyšších soutěžích a přehled 

o účasti mládežnických družstev ve vyšších soutěžích. 
 
 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, hosty jednání a představil nového člena výboru Josefa Tylše, který nahradil Karla 
Potočka. 
 
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 Bc. Pavel Hečko. Navržený program byl schválen 
beze změny. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 8 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/21/125/2015 
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 Bc. Pavla Hečka 

jako ověřovatele zápisu 
 
K bodu 3. 
Informace o výsledku jednání hodnotící komise pro dotační programy Královéhradeckého 
kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy vyhlášených na rok 2015. 
 

• Miroslav Vlasák podal výboru informaci o průběhu a výsledku jednání hodnotící komise 
pro dotační programy Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy 
vyhlášených na rok 2015 a doporučil členům výboru schválit navržené usnesení. 

• Bc. Ondřej Knotek doplnil informaci o změnách v alokaci, vratkách z minulého roku 
a projektech, které byly hodnotící komisí doporučeny k monitoringu. 

• Ing. Miroslav Pavlíček a Josef Dušek souhlasili s provedením monitoringu – projekt 
Základní školy T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 – „S úsměvem a všichni spolu 
rozhýbeme město, školu II“ (provede Josef Dušek) a projekt Obchodní akademie T. G. 
Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522 – „Se spinningem zdravé tělo a zdravý 
duch“ (provede Ing. Miroslav Pavlíček). 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 8 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/21/126/2015 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

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

1. schválit změnu alokací na dotační programy v oblasti sport a tělovýchova dle 
tabulky v důvodové zprávě sloupce „navrhovaná změna alokace v Kč“  

2. poskytnutí neinvestičních dotačních prostředků z kapitoly 48, dotační fond, v oblasti 
volnočasové aktivity dle přílohy důvodové zprávy ve výši 3.751.000 Kč 
za předpokladu zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku 2014 a to 
v rozdělení 3.151.000 Kč jako neinvestičních a 600.000 Kč jako investičních 
prostředků  

3. poskytnutí neinvestičních dotačních prostředků z kapitoly 48, dotační fond, v oblasti 
sport a tělovýchova dle přílohy této důvodové zprávy ve výši 5.725.000 Kč 
za předpokladu zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku 2014  

4. poskytnutí neinvestičních dotačních prostředků z kapitoly 48, dotační fond, v oblasti 
výkonnostní sport dle přílohy důvodové zprávy ve výši 5.020.000 Kč za 
předpokladu zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku 2014 a navýšení 
rozpočtu kapitoly 48 Dotační fond položky vrcholový a výkonnostní sport 
z hospodářského výsledku při 1. změně rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 
2015 

II. s c h v a l u j e  
 1. změnu alokace v oblasti volnočasových aktivit zapracovanou do souhrnného listu 

v příloze důvodové zprávy 
2. monitoring u vybraných projektů dle přílohy této důvodové zprávy 

III. u k l á d á  
 pověřeným členům výboru Ing. Miroslavu Pavlíčkovi a Josefu Duškovi 

provést monitoring na vybraných podpořených projektech za předpokladu, že těmto 
projektům bude Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje přidělena finanční podpora 

 
K bodu 4. 
Prezentace „Programu podpory fotbalových trenérů“ Královéhradeckého krajského 
fotbalového svazu. 
 

• Zástupci Královéhradeckého krajského fotbalového svazu – Václav Andrejs a Jiří Jeník 
informovali o počtu členů, trenérů a činnosti Královéhradeckého krajského fotbalového 
svazu a představili projekt „Program podpory fotbalových trenérů“. Popsali důvody, obsah 
a systém projektu. 

• Členové výboru diskutovali o tomto projektu. 
• Mgr. Táňa Šormová upozornila, že podpoření tohoto typu projektu může vyvolat podávání 

mnoha dalších žádostí na stejný účel od dalších sportovních svazů a organizací působící 
v oblasti volnočasových aktivit, které mají také velké množství dobrovolných pracovníků. 
Dále uvedla, že pokud by Královéhradecký kraj chtěl dobrovolné pracovníky podporovat, 
bylo by dobré řešit tuto problematiku komplexně a systémově (například otevřením nového 
dotačního programu, nebo rozšířením některého ze stávajících). S tímto názorem souhlasili 
také další členové výboru – Bc. Pavel Hečko a Ing. Miroslav Uchytil. 

• Radek Balcárek upozornil, že na tyto náklady lze žádat v některých již vyhlašovaných 
dotačních programech kraje. 

• Jiří Pekař uvedl, že v krajských sportovních svazech a krajských sportovních asociacích 
působí v Královéhradeckém kraji dle jeho odhadu tisíce dobrovolných trenérů, cvičitelů 
a rozhodčích. 

• Ing. Miroslav Pavlíček výbor informoval, že jen v Královéhradeckém krajském šachovém 
svazu, který patří k malým svazům, je 20 dobrovolných trenérů. 
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• Martin Paur upozornil, že Královéhradecký krajský fotbalový svaz jako jediný krajský 
sportovní svaz odmítl podat informaci v o výši získaných dotací z dotačních programů 
MŠMT ČR a z finančních prostředků poskytovaných sportovním svazům Českým 
olympijským výborem z odvodů z loterií za roky 2013 a 2014. 

• Mgr. Tomáš Záviský potvrdil, že v návrhu na 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje 
na rok 2015, kterou bude Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje projednávat 30. 3. 2015, 
je na podporu Fotbalová asociace ČR, kr. fotbal svaz Habrmanova, HK - Královéhradecký 
kraj podporuje mládežnické fotbalové trenéry navrženo vyčlenit částku 500 0000,- Kč. 

 
Návrh – hlasovat o návrhu usnesení upraveném dle návrhu z diskuze. 
 
Hlasování: Pro: 9 
  Proti: 1 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/21/127/2015 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  
 informaci o „Programu podpory fotbalových trenérů“ Královéhradeckého krajského 

fotbalového svazu 
II. d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 

1. podpořit projekt „Program podpory fotbalových trenérů“ Královéhradeckého 
krajského fotbalového svazu částkou 150 000,- Kč s podmínkou doložení informací 
o výši dotací získaných z dotačních programů MŠMT ČR a z finančních prostředků 
poskytovaných sportovním svazům Českým olympijským výborem z odvodů 
z loterií za roky 2013 a 2014 

2. ponechat částku 350 000,- Kč na podporu dalších případných žádostí od krajských 
sportovních svazů, krajských sportovních asociací a volnočasových organizací 
na podporu dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží 

 
K bodu 5. 
Prezentace projektu „O'Neill Soldiers 2015“. 
 

• Jan Prouza prezentoval projekt „O'Neill Soldiers 2015“, uvedl, že jde o závody na největším 
skoku ve střední a východní Evropě. Podrobně přiblížil celý projekt, náklady, financování, 
mediální dopad, marketing a další parametry projektu.  

 
K bodu 6. 
Návrh změn u poskytování mimořádných dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
v oblasti sportu a VČA v souvislosti se změnou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů a dalších zákonů. 
 

• Mgr. Tomáš Záviský informoval o hlavních změnách zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalších zákonů a jeho dopadů 
na poskytování mimořádných dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na oblast sportu 
a VČA. Uvedl hlavní kroky, které je nutné z hlediska novely zákona č. 250/2000 Sb. učinit: 
1. Stanovit účel mimořádných dotací v oblasti sportu a VČA (tedy co bude možné z těchto 

dotací podporovat).  
2. Stanovit pravidla pro poskytování mimořádných dotací v oblasti sportu a VČA.  
3. V případě nedoporučení podpoření žádosti výborem STV, nebo nepodpoření žádosti 

v plném rozsahu, vždy upřesnit důvod pro nedoporučení podpoření, nebo částečné 
podpoření každé konkrétní žádosti a tuto informaci uvést v usnesení výboru STV, nebo 
v zápisu z jednání výboru STV. 

• Členové výboru s návrhem souhlasili. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 10 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/21/128/2015 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

 I. p r o j e d n a l  
 návrh změn u poskytování mimořádných dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

v oblasti sportu a VČA v souvislosti se změnou zákona zákon č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalších zákonů 

II. s o u h l a s í  
 s nutností řešit účel a podmínky poskytování mimořádných dotací z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje v oblasti sportu a VČA v souvislosti se změnou zákona zákon 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a se stanovením důvodu 
pro nedoporučení podpoření, nebo částečné podpoření konkrétních žádostí a jeho 
uvedením v usnesení výboru STV 

III. u k l á d á  
 JUDr. Ing. Rudolfu Coganovi Ph.D., předsedovi výboru STV 

připravit a předložit na příští jednání výboru: 
1. návrh přesného vymezení účelu mimořádných dotací z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje v oblasti sportu a VČA 
2. návrh pravidel pro poskytování mimořádných dotací z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje v oblasti sportu a VČA 
 
K bodu 7. 
Informace o vyhlášení výběrového řízení na pořadatele Her VIII. letní olympiády dětí 
a mládeže České republiky 2017. 
 

• Mgr. Tomáš Záviský informoval o vyhlášení výběrového řízení na pořadatele Her VIII. letní 
olympiády dětí a mládeže České republiky 2017. Materiály byly zaslány členům výboru 
elektronicky před jednáním. Dále uvedl, že o pořádání Her VIII. letní olympiády dětí 
a mládeže České republiky 2017 má zájem Hlavní město Praha a Jihomoravský kraj. 

• Členové výboru nepřednesli návrh, že by měl Královéhradecký kraj podat přihlášku 
do výběrového řízení na pořadatele Her VIII. letní olympiády dětí a mládeže České 
republiky 2017. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 10 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/21/129/2015 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
         

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  
      informace o vyhlášení výběrového řízení na pořadatele Her VIII. letní olympiády dětí 

a mládeže České republiky 2017 
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K bodu 8. 
Žádost Klubu přátel Josefa Masopusta o.s. (IČ: 22841741) o finanční podporu z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na pořádání Poháru Josefa Masopusta 2015. 
 

• JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti 
Klubu přátel Josefa Masopusta o.s. elektronicky 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 
 
USNESENÍ VST/21/130/2015 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Klubu přátel Josefa Masopusta o.s. o finanční podporu z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na pořádání Poháru Josefa Masopusta 2015 
II. r u š í  
 usnesení výboru č. VST/20/121/2014 ze dne 16. 12. 2014 
III. d o p o r u č u j e  
 orgánům Královéhradeckého kraje 

1. schválit přidělení dotace žádosti Klubu přátel Josefa Masopusta o.s. (IČ: 22841741) 
o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání Poháru Josefa 
Masopusta 2015 ve výši 100 000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace žádosti Klubu přátel Josefa 
Masopusta o.s. (IČ: 22841741) o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje na pořádání Poháru Josefa Masopusta 2015: „Výbor pro sport a volnočasové 
aktivity zastupitelstva Královéhradeckého kraje žádosti částečně nevyhověl 
a nedoporučil radě kraje ke schválení z důvodu významu akce, resp. aktivity. Akce 
(aktivity) podobného rozsahu, významu a nákladovosti jsou krajem podporovány 
částkou v rozsahu dle přijatého usnesení. Výbor tedy přijal 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 9. 
Žádost front events s.r.o. (IČ: 28820754) o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje na pořádání O'Neill Soldiers 2015. 
 

• JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti 
front events s.r.o. (IČ: 28820754) elektronicky před jednáním výboru. 

• Proběhla diskuze k předložené žádosti. 
 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení upraveném dle návrhu z diskuze. 
 
Hlasování: Pro: 8 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/21/131/2015 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost front events s.r.o. (IČ: 28820754) o finanční podporu z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na pořádání O'Neill Soldiers 2015 
II. d o p o r u č u j e  
 orgánům Královéhradeckého kraje 

1. schválit přidělení dotace žádosti front events s.r.o. (IČ: 28820754) o finanční 
podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání O'Neill Soldiers 2015 
ve výši 50 000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace žádosti front events s.r.o. 
(IČ: 28820754) o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání 
O'Neill Soldiers 2015: „Výbor pro sport a volnočasové aktivity zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje žádosti částečně nevyhověl a nedoporučil radě kraje 
ke schválení z důvodu významu akce, resp. aktivity. Akce (aktivity) podobného 
rozsahu, významu a nákladovosti jsou krajem podporovány částkou v rozsahu dle 
přijatého usnesení. Výbor tedy přijal 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 Bruslařského klubu dr. Jaroslava Hainze, Hradec Králové (IČ: 42195021) o finanční 
podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu mládežnických kategorií 
Bruslařského klubu Hradec Králové v roce 2015. 
 

• JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti 
Bruslařského klubu dr. Jaroslava Hainze, Hradec Králové (IČ: 42195021) o finanční 
podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu mládežnických kategorií 
Bruslařského klubu Hradec Králové v roce 2015 elektronicky 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 
 
USNESENÍ VST/21/132/2015 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Bruslařského klubu dr. Jaroslava Hainze, Hradec Králové (IČ: 42195021) 

o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu mládežnických 
kategorií Bruslařského klubu Hradec Králové v roce 2015 

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

dr. Jaroslava Hainze, Hradec Králové (IČ: 42195021) o finanční podporu z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na podporu mládežnických kategorií Bruslařského klubu 
Hradec Králové v roce 2015 
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III. d o p o r u č u j e  
 orgánům Královéhradeckého kraje odůvodnit nepřidělení požadované dotace žádosti 

Bruslařského klubu dr. Jaroslava Hainze, Hradec Králové (IČ: 42195021) o finanční 
podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu mládežnických kategorií 
Bruslařského klubu Hradec Králové v roce 2015: „Výbor pro sport a volnočasové 
aktivity zastupitelstva Královéhradeckého kraje žádosti nevyhověl a nedoporučil radě 
kraje ke schválení, 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. 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 Ski klubu Špindl produkce s.r.o. (IČ: 25253051) o finanční podporu z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na pořádání Mezinárodního mistrovství ČR v alpských disciplínách 
2015. 
 

• JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti 
Ski klubu Špindl produkce s.r.o. (IČ: 25253051) o finanční podporu z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na pořádání Mezinárodního mistrovství ČR v alpských 
disciplínách 2015 elektronicky před jednáním výboru. 

• Proběhla diskuze k předložené žádosti. 
 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení upraveném dle návrhu z diskuze. 
 
Hlasování: Pro: 9 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 1 
 
USNESENÍ VST/21/133/2015 
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. (IČ: 25253051) o finanční podporu z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na pořádání Mezinárodního mistrovství ČR v alpských 
disciplínách 2015 

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

1. schválit přidělení dotace žádosti Ski klubu Špindl produkce s.r.o. (IČ: 25253051) 
o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání Mezinárodního 
mistrovství ČR v alpských disciplínách 2015 ve výši 50 000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace žádosti Ski klubu Špindl 
produkce s.r.o. (IČ: 25253051) o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje na pořádání Mezinárodního mistrovství ČR v alpských disciplínách 2015: 
„Výbor pro sport a volnočasové aktivity zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
žádosti částečně nevyhověl a nedoporučil radě kraje ke schválení z důvodu významu 
akce, resp. aktivity. Akce (aktivity) podobného rozsahu, významu a nákladovosti 
jsou krajem podporovány částkou v rozsahu dle přijatého usnesení. Výbor tedy 
přijal 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 12. 
Žádost TJ Slavia Hradec Králové (IČ: 00484326) o finanční podporu z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na nákup gymnastických koberců pro trénink a pořádání MČR 
2015. 
 

• JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti 
TJ Slavia Hradec Králové (IČ: 00484326) o finanční podporu z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na nákup gymnastických koberců pro trénink a pořádání MČR 
2015 elektronicky 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 
 
USNESENÍ VST/21/134/2015 
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 (IČ: 00484326) o finanční podporu z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na nákup gymnastických koberců pro trénink a pořádání MČR 
2015 

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

Králové (IČ: 00484326) o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na 
nákup gymnastických koberců pro trénink a pořádání MČR 2015 ve výši 70 000,- Kč 

 
K bodu 13. 
Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Nový Hrádek (IČ: 46524576) o finanční podporu z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na dofinancování rekonstrukce sokolovny. 
 

• JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti 
Tělocvičné jednoty Sokol Nový Hrádek (IČ: 46524576) o finanční podporu z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na dofinancování rekonstrukce sokolovny elektronicky před 
jednáním výboru. 

• Helena Rezková popsala situaci s rekonstrukcí sokolovny Tělocvičné jednoty Sokol Nový 
Hrádek. Uvedla, že ČOS podpořila rekonstrukci částkou 600 000,- Kč a TJ Sokol Nový 
Hrádek financovala část rekonstrukce ze soukromých zdrojů svých členů. Informovala také 
o plánu financovat rekonstrukci z výtěžků z provozu vleku, která ale nebyla uskutečněna 
z důvodu špatných sněhových podmínek v minulých letech. 

• Ing. Miroslav Uchytil uvedl, že podpoření této žádosti může vyvolat podávání mnoha 
dalších žádostí na stejný účel. Dle jeho názoru je v Královéhradeckém kraji podobných 
sokoloven a dalších sportovních zařízení s obdobnými problémy mnoho. 

• Proběhla diskuze k předložené žádosti. 
 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení upraveném dle návrhu z diskuze. 
 
Hlasování: Pro: 7 
  Proti: 2 
  Zdržel se: 1 
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USNESENÍ VST/21/135/2015 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Tělocvičné jednoty Sokol Nový Hrádek (IČ: 46524576) o finanční podporu 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na dofinancování rekonstrukce sokolovny 
II. d o p o r u č u j e  
 orgánům Královéhradeckého kraje 

1. schválit přidělení investiční dotace žádosti Tělocvičné jednoty Sokol Nový Hrádek 
(IČ: 46524576) o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
na dofinancování rekonstrukce sokolovny ve výši 150 000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace žádosti Tělocvičné jednoty 
Sokol Nový Hrádek (IČ: 46524576) o finanční podporu z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na dofinancování rekonstrukce sokolovny: „Výbor pro 
sport a volnočasové aktivity zastupitelstva Královéhradeckého kraje žádosti 
částečně nevyhověl a nedoporučil radě kraje ke schválení z důvodu významu akce, 
resp. aktivity. Akce (aktivity) podobného rozsahu, významu a nákladovosti jsou 
krajem podporovány částkou v rozsahu dle přijatého usnesení. Výbor tedy přijal 
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 14. 
Žádost Michala Krcha o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
na individuální tréninkový plán nevidomého bowlera, reprezentanta ČR na startovné ve výši 
55 000,- Kč na IBSA World Games Seoul 2015. 
 

• JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti 
Michala Krcha o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na individuální 
tréninkový plán nevidomého bowlera, reprezentanta ČR na startovné ve výši 55 000,- Kč 
na IBSA World Games Seoul 2015 elektronicky 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 
 
USNESENÍ VST/21/136/2015 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Michala Krcha o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

na individuální tréninkový plán nevidomého bowlera, reprezentanta ČR na startovné 
ve výši 55 000,- Kč na IBSA World Games Seoul 2015 
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II. d o p o r u č u j e  
 orgánům Královéhradeckého kraje 

1. schválit přidělení dotace žádosti Michala Krcha o finanční podporu z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na individuální tréninkový plán nevidomého bowlera, 
reprezentanta ČR na startovné ve výši 55 000,- Kč na IBSA World Games Seoul 
2015 ve výši 20 000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace žádosti Michala Krcha 
o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na individuální tréninkový 
plán nevidomého bowlera, reprezentanta ČR na startovné ve výši 55 000,- Kč 
na IBSA World Games Seoul 2015: „Výbor pro sport a volnočasové aktivity 
zastupitelstva Královéhradeckého kraje žádosti částečně nevyhověl a nedoporučil 
radě kraje ke schválení z důvodu významu akce, resp. aktivity. Akce (aktivity) 
podobného rozsahu, významu a nákladovosti jsou krajem podporovány částkou 
v rozsahu dle přijatého usnesení. Výbor tedy přijal 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 15. 
Žádost TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s. o finanční podporu 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání M-ČR veteránů v atletice 2015. 
 

• JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti 
TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s. o finanční podporu 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání M-ČR veteránů v atletice 2015 
elektronicky 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 
 
USNESENÍ VST/21/137/2015 
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. o finanční 

podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání M-ČR veteránů v atletice 
2015 

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

JEDNOTY LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s. o finanční podporu z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na pořádání M-ČR veteránů v atletice 2015 ve výši 20 000,- 
Kč 
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K bodu 16. 
Žádost Svazku obcí Východní Krkonoše o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje na pořádání 2. ročníku Krakonošova cyklomaratonu 2015. 
 

• JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti 
Svazku obcí Východní Krkonoše o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
na pořádání 2. ročníku Krakonošova cyklomaratonu 2015 elektronicky před jednáním 
výboru. 

• Mgr. Tomáš Hendrych seznámil výbor s akcí Krakonošův cyklomaraton. Popsal důvody 
a historii vzniku závodu, loňský ročník (účast 300 závodníků) atd. Popsal také náklady 
projektu a financování. Uvedl, že loňský ročník byl financován také z dotace získané 
od Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis z programu 
přeshraniční spolupráce. V současné době (na rok 2015) tyto programy nejsou otevřeny. 

• Proběhla diskuze k předložené žádosti. 
 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení upraveném dle návrhu z diskuze. 
 
Hlasování: Pro: 8 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 1 
 
USNESENÍ VST/21/138/2015 
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 finanční podporu z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na pořádání 2. ročníku Krakonošova cyklomaratonu 2015 
II. d o p o r u č u j e  
 orgánům Královéhradeckého kraje 

1. schválit přidělení dotace žádosti Svazku obcí Východní Krkonoše o finanční 
podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání 2. ročníku Krakonošova 
cyklomaratonu 2015 ve výši 100 000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace žádosti Svazku obcí Východní 
Krkonoše o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání 
2. ročníku Krakonošova cyklomaratonu 2015: „Výbor pro sport a volnočasové 
aktivity zastupitelstva Královéhradeckého kraje žádosti částečně nevyhověl 
a nedoporučil radě kraje ke schválení z důvodu významu akce, resp. aktivity. Akce 
(aktivity) podobného rozsahu, významu a nákladovosti jsou krajem podporovány 
částkou v rozsahu dle přijatého usnesení. Výbor tedy přijal 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 17. 
Diskuze, různé 
 

• Mgr. Táňa Šormová informovala výboru o záměru ČOV poskytnout krajům České republiky 
část finančních prostředků získaný z výtěžků z loterií. 

• Mgr. Jiří Pekař informoval a předal členům výboru „Přehled o účasti družstev mužů a žen 
z KHK ve vyšších soutěžích a přehled o účasti mládežnických družstev ve vyšších 
soutěžích“. 
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• Mgr. Tomáš Záviský informoval výbor o vypořádání připomínek Královéhradeckého kraje 
k návrhu, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony. Martin Paur požádal o zaslání materiálu s vypořádáním 
připomínek zpravované MŠMT ČR. Materiál bude zaslán společně se zápisem z jednání 
výboru. 

• Mgr. Tomáš Záviský informoval výbor o problému TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY 
LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s., která přesáhla maximální výši podpor poskytnutých 
v režimu de minims za poslední 3 účetní období, stanovenou nařízením Komise (ES) 
č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 a o pozastavení poskytnutí schváleného daru Rady 
Královéhradeckého kraje na pořádání Krkonošské 70 2015 do doby vyřešení problému. 

• Martin Paur informoval o pilotním projektu „Hodina pohybu navíc“. Materiál bude zaslán 
společně se zápisem z jednání výboru. 

 
 
Vzhledem k tomu, že program 21. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl vyčerpán, ukončil JUDr. Ing. Rudolf Cogan 
Ph.D. jednání v 11:15 hodin. 
 
Příští jednání výboru proběhne dne: 24. 3. 2015 (od 09:00 hodin).  
 
 
 
 
 
  ......................................................  .....................................................  
 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. Bc. Pavel Hečko 
 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 
 
Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 
V Hradci Králové: 6. 3. 2015 
 
 
 
 
  ......................................................  
 podpis 


