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Zápis 
 

z 28. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 2. 2. 2016 od 10:00 hodin v Nové Pace 
 
 
Přítomni: JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D., Josef Dušek, Bc. Pavel Hečko, 

Mgr. Tomáš Hendrych, Miroslav Kříž, Martin Paur, František Škvařil, Josef Tylš, 
Ing. Miroslav Uchytil 

Omluveni: Radek Balcárek, Ing. Miroslav Pavlíček, Jaroslav Unger, Miroslav Vlasák 
Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 
Přizváni: Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Jiří Pekař 
  
Program: 
 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 
2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. 
3. Návrh složení pracovní skupiny a komise pro Oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a 

mládeží v Královéhradeckém kraji. 
4. Dofinancování tradičních významných sportovních akcí konaných na území 

Královéhradeckého kraje v oblasti sportu v roce 2016 (tzv. trvalé záštity rady kraje). 
5. Zpráva o činnosti výboru za rok 2015. 
6. Žádost Pionýrské skupiny Podskalák (IČ: 02387018) o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rekonstrukci klubovny v obci Studnice u Jívky. 
7. Žádost TŠ Bonifác, z. s. (IČ: 26638347) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na 10. jubilejní ročník soutěže Česko zpívá 2016. 
8. Žádost Tělovýchovná jednoty Spartak Vrchlabí, z. s. (IČ: 00527637) o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu Světového poháru v 
Para-Ski 2016 ve Vrchlabí. 

9. Žádost Základní školy, Vrchlabí, nám. Míru 283 (IČ: 70947163) o neprogramovou – 
individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na nákup sportovního vybavení pro 
sportovce školy. 

10. Žádost BK Hradec Králové, z. s. (IČ: 42195021) o neprogramovou – individuální dotaci z 
rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu mládežnických kategorií v BK Hradec 
Králové, z. s. 

11. Diskuze, různé. 
 
 Jednání v 10:05 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. Součástí jednání byla také prohlídka sportovišť v Nové Pace a přijetí 
členů výboru a hostů na Městském úřadě Nová Paka.  
 
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 Mgr. Tomáš Hendrych. Navržený program byl 
schválen beze změny. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 9 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/28/189/2016 
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 Mgr. Tomáše 

Hendrycha jako ověřovatele zápisu 
 
K bodu 3. 
Návrh složení pracovní skupiny a komise pro Oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi 
a mládeží v Královéhradeckém kraji. 
 

• Mgr. Tomáš Záviský představil návrh složení pracovní skupiny a komise pro II. ročník 
Oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží v Královéhradeckém kraji. 

• Proběhla diskuze nad složením členů pracovní skupiny a komise. 
 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení upraveném dle návrhu z diskuze. 
 
Hlasování: Pro: 9 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/28/190/2016 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

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

1. pracovní skupinu pro přípravu návrhu dobrovolníků pro udělení ceny ve II. ročníku 
Zlatá koruna Královéhradeckého kraje ve složení: Rudolf Cogan, Pavel Hečko, 
Miroslav Vlasák, Josef Hylský, Daniela Janáčková, Jiří Morávek, Jiří Pekař, Josef 
Solár, Eva Víšková 

2. komisi pro výběr oceněných dobrovolníků cenou ve II. ročníku Zlatá koruna 
Královéhradeckého kraje ve složení: Rudolf Cogan, Pavel Hečko, Miroslav Vlasák, 
Jiří Pekař, Josef Solár 

 
K bodu 4. 
Dofinancování tradičních významných sportovních akcí konaných na území 
Královéhradeckého kraje v oblasti sportu v roce 2016 (tzv. trvalé záštity rady kraje). 
 

• Mgr. Tomáš Záviský přednesl návrh na dofinancování tradičních významných sportovních 
akcí konaných na území Královéhradeckého kraje v oblasti sportu v roce 2016 vč. návrhu 
udělení záštity rady kraje 2 novým akcím. Dále shrnul informace o oslovení sportovních 
organizací ohledně podání návrhů na nové zařazení významných akcí s dlouholetou tradicí 
(prostřednictvím jednotlivých sportovních asociací sdružených ve Všesportovním kolegiu 
Královéhradeckého kraje) a uvedl informaci k obdrženým návrhům na zařazení nových akcí. 

• Proběhla diskuze k předloženému návrhu. Členové výboru s předloženým návrhem 
souhlasili. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 9 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/28/191/2016 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

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

1. schválit neprogramovou – individuální dotaci, z finančních prostředků vyčleněných 
na rok 2016 pro trvalé záštity rady kraje v oblasti sportu a VČA (v kapitole 9.), 
akcím s udělenou trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje: 
• Volejbalová Dřevěnice – 100.000,- Kč 
• 300 zatáček Gustava Havla – 200.000,- Kč 
• Krkonošská 70 – 150.000,- Kč 
• Skiinterkriterium Říčky v Orlických horách – 200.000,- Kč 
• Mistrovství Evropy FIA v autokrosu Štikovská rokle – 200.000,- Kč 
• Grand Prix Hradec Králové – 150.000,- Kč 

2. udělit trvalou záštitu Rady Královéhradeckého kraje a schválit neprogramovou – 
individuální dotaci, z finančních prostředků vyčleněných na rok 2016 pro trvalé 
záštity rady kraje v oblasti sportu a VČA (v kapitole 9.) akci: 
• Šediváčkův long – 100.000,- Kč 
• Velká cena města Trutnova v plavání – 50.000,- Kč 

 
K bodu 5. 
Zpráva o činnosti výboru za rok 2015. 
 

• Předseda výboru seznámil výbor s návrhem Zprávy o činnosti výboru za rok 2015 
zpracované tajemníkem výboru dle struktury schválené na jednání výboru v prosinci 2015. 
Členové výboru s návrhem zprávy souhlasili. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 9 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/28/192/2016 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

 I. s c h v a l u j e  
 Zprávu o činnosti výboru za rok 2015 dle předloženého návrhu 

 
K bodu 6. 
Žádost Pionýrské skupiny Podskalák (IČ: 02387018) o neprogramovou – individuální dotaci 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rekonstrukci klubovny v obci Studnice u Jívky. 
 

• JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti 
Pionýrské skupiny Podskalák (IČ: 02387018) elektronicky před jednáním výboru. 

• Josef Tylš k žádosti uvedl, že Rada Města Trutnova doporučila zastupitelstvu města 
schválení prodeje pozemku Pionýrské skupině Podskalák za 5.000,- Kč s věcným břemenem 
pořádání táborů po dobu 20 let. 

• Proběhla diskuze k předložené žádosti. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení upraveném dle návrhu z diskuze. 
 
Hlasování: Pro: 9 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/28/193/2016 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Pionýrské skupiny Podskalák (IČ: 02387018) o neprogramovou – individuální 

dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rekonstrukci klubovny v obci Studnice 
u Jívky 

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

1. schválit přidělení dotace žádosti Pionýrské skupiny Podskalák (IČ: 02387018) 
o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
na rekonstrukci klubovny v obci Studnice u Jívky ve výši 150.000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace žádosti Pionýrské skupiny 
Podskalák (IČ: 02387018) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na rekonstrukci klubovny v obci Studnice u Jívky: 
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. 

III. o d r o č u j e  
 další projednání žádosti Pionýrské skupiny Podskalák (IČ: 02387018) o neprogramovou 

– individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rekonstrukci klubovny 
v obci Studnice v části výborem nedoporučené dotace, tedy v části nad 150.000 Kč, 
na příští schůzi výboru, po sdělení stanoviska města Trutnov 

 
K bodu 7. 
Žádost TŠ Bonifác, z. s. (IČ: 26638347) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na 10. jubilejní ročník soutěže Česko zpívá 2016. 
 

• JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti 
TŠ Bonifác, z. s. (IČ: 26638347) elektronicky před jednáním výboru. 

• Mgr. Tomáš Hendrych informoval, že město Trutnov podpořilo tuto akci částkou  
100.000,- Kč. 

• Proběhla diskuze k předložené žádosti. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení upraveném dle návrhu z diskuze. 
 
Hlasování: Pro: 9 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/28/194/2016 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost TŠ Bonifác, z. s. (IČ: 26638347) o neprogramovou – individuální dotaci z 

rozpočtu Královéhradeckého kraje na 10. jubilejní ročník soutěže Česko zpívá 2016 
II. d o p o r u č u j e  
 Radě Královéhradeckého kraje 

1. schválit přidělení dotace žádosti TŠ Bonifác, z. s. (IČ: 26638347) o neprogramovou 
– individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na 10. jubilejní ročník 
soutěže Česko zpívá 2016 ve výši 70.000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace žádosti TŠ Bonifác, z. s. 
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(IČ: 26638347) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na 10. jubilejní ročník soutěže Česko zpívá 2016: 
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. 

 
K bodu 8. 
Žádost Tělovýchovné jednoty Spartak Vrchlabí, z. s. (IČ: 00527637) o neprogramovou – 
individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu Světového poháru v 
Para-Ski 2016 ve Vrchlabí. 
 

• JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti 
Tělovýchovné jednoty Spartak Vrchlabí, z. s. (IČ: 00527637 elektronicky před jednáním 
výboru. 

• Proběhla diskuze k předložené žádosti. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení upraveném dle návrhu z diskuze. 
 
Hlasování: Pro: 9 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/28/195/2016 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Tělovýchovné jednoty Spartak Vrchlabí, z. s. (IČ: 00527637) o neprogramovou 

– individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu Světového poháru 
v Para-Ski 2016 ve Vrchlabí 

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

Spartak Vrchlabí, z. s. (IČ: 00527637) o neprogramovou – individuální dotaci 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu Světového poháru v Para-Ski 2016 
ve Vrchlabí ve výši 50.000,- Kč 

 
K bodu 9. 
Žádost Základní školy, Vrchlabí, nám. Míru 283 (IČ: 70947163) o neprogramovou – 
individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na nákup sportovního vybavení 
pro sportovce školy. 
 

• JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti 
Základní školy, Vrchlabí, nám. Míru 283 (IČ: 70947163) elektronicky před jednáním 
výboru. 

• Proběhla diskuze k předložené žádosti. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení upraveném dle návrhu z diskuze. 
 
Hlasování: Pro: 7 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 2 
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USNESENÍ VST/28/196/2016 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Základní školy, Vrchlabí, nám. Míru 283 (IČ: 70947163) o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na nákup sportovního vybavení 
pro sportovce školy 

II. o d r o č u j e  
 projednání žádosti Základní školy, Vrchlabí, nám. Míru 283 (IČ: 70947163) 

o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na nákup 
sportovního vybavení pro sportovce školy po projednání podpory žádostí o programové 
dotace z dotačních programů Královéhradeckého kraje na rok 2016 

 
K bodu 10. 
Žádost BK Hradec Králové, z. s. (IČ: 42195021) o neprogramovou – individuální dotaci 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu mládežnických kategorií v BK Hradec 
Králové, z. s. 
 

• JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti 
BK Hradec Králové, z. s. (IČ: 42195021) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na podporu mládežnických kategorií v BK Hradec Králové, z. s. 
elektronicky před jednáním výboru. 

• Proběhla diskuze k předložené žádosti. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení upraveném dle návrhu z diskuze. 
 
Hlasování: Pro: 9 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/28/197/2016 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost BK Hradec Králové, z. s. (IČ: 42195021) o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu mládežnických kategorií v BK Hradec 
Králové, z. s. 

II. n e d o p o r u č u j e  
 Radě Královéhradeckého kraje schválit přidělení dotace žádosti BK Hradec Králové, z. 

s. (IČ: 42195021) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na podporu mládežnických kategorií v BK Hradec Králové, 
z. s. 

III. d o p o r u č u j e  
 Radě Královéhradeckého kraje odůvodnit nepřidělení požadované dotace žádosti BK 

Hradec Králové, z. s. (IČ: 42195021) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na podporu mládežnických kategorií v BK Hradec Králové, z. 
s.: „Rada Královéhradeckého kraje žádosti nevyhověla, 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 (či nebylo možné žádost do dotačního programu 
podat). 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“. 
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K bodu 11. 
Diskuze, různé 
 

• Mgr. Tomáš Záviský informoval výboru o výsledcích reprezentantů Královéhradeckého 
kraje na Hrách VII. zimní Olympiády dětí a mládeže České republiky 2016 (dále jen ODM 
2016) a úspěchu krajské výpravy, která skončila celkově na 3. místě. Dále uvedl, že je 
připravována závěrečná zpráva k ODM 2016, ale v současné době nejsou k dispozici 
všechny podklady pro její dokončení. Z důvodu termínů jednání rady a zastupitelstva kraje 
(a termínů stanovených pro odevzdání návrhů usnesení) požádal o vyjádření souhlasu 
výboru s poskytnutím navrhovaných darů (na reprezentační oblečení, vybavení a na zajištění 
dopravy) před předložení závěrečné zprávy, která bude předložena na březnové jednání 
výboru. Výbor s návrhem poskytnutí darů souhlasil. 

 
Návrh – hlasovat o návrhu usnesení navrženém v diskuzi. 
 
Hlasování: Pro: 8 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/28/198/2016 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
         

 

I. d o p o r u č u j e  
      Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí navrhovaných darů 

na reprezentační oblečení, vybavení a na zajištění dopravy reprezentantů 
Královéhradeckého kraje na Hrách VII. zimní Olympiády dětí a mládeže České 
republiky 2016 

 
 
Vzhledem k tomu, že program 28. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl vyčerpán, ukončil JUDr. Ing. Rudolf Cogan 
Ph.D. jednání v 13:10 hodin. 
 
Příští jednání výboru proběhne dne: 1. 3. 2016 (od 9:00 hodin). 
 
 
 
 
 
  ......................................................  .....................................................  
 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. Mgr. Tomáš Hendrych 
 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 
 
 
Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 
V Hradci Králové: 22. 2. 2016 
 
 
 
 
  ......................................................  
 podpis 


