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Zápis 
 

z 32. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 21. 6. 2016 od 9:00 hodin v zasedací místnosti P1.411 
v RegioCentru Nový pivovar 

 
 
Přítomni: JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D., Radek Balcárek, Bc. Pavel Hečko, 

Mgr. Tomáš Hendrych, Martin Paur, František Škvařil, Josef Tylš, Jaroslav Unger, 
Miroslav Vlasák 

Omluveni: Josef Dušek, Miroslav Kříž, Ing. Miroslav Pavlíček, Ing. Miroslav Uchytil 
Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 
Přizváni: Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Jiří Pekař, Helena Rezková, 

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, 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. Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017 – 2020. 
4. Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Zásady pro poskytování dotací z 

dotačního fondu Královéhradeckého kraje. 
5. Dotační programy dotační oblasti „Volnočasové aktivity“ pro rok 2017. 
6. Dotační programy dotační oblasti „Sport a tělovýchova“ pro rok 2017. 
7. Dotace na individuální účel – Tělocvičná jednota Sokol Hradec Králové. 
8. Schválení termínů jednání výboru na II. pololetí 2016. 
9. Žádost Domu dětí a mládeže Hořice (IČ: 60114100) o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na dopravu na 11. European Champinship Sport 2016. 
10. Žádost Borského klubu lyžařů Machov z.s. (IČ: 62728644) o neprogramovou – individuální 

dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na opravu osvětlení běžeckých tratí pro 
veřejnost. 

11. Žádost Aleše Kisého (roč. 1980) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na zajištění kvalitních podmínek pro sportovní přípravu v roce 
2016 a účast na Paralympijských hrách v brazilském Riu de Janeiru a na Mistrovství Evropy 
v Itálii. 

12. Žádost OS EQUICENTRUM - Fassati (IČ: 26995921) o neprogramovou – individuální 
dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořízení drezurního obdélníku. 

13. Žádost Základní školy, Trutnov, V Domcích 488 (IČ: 64201121) o neprogramovou – 
individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na částečné pokrytí nákladů 
spojených s účastí na Mistrovství světa v mažoretkovém sportu, Chorvatsko – září 2016. 

14. Žádost ČECHIE (IČ: 49333003) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na pořádání XV. ročníku Mezinárodní turnaj ve stolním tenisu 
družstev tělesně postižených mužů a žen „O pohár města Hradce Králové“ 2016. 

15. Žádost Centra pro integraci osob se zdravotním postižením Královehradeckého kraje, o.p.s. 
(IČ: 26594145) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
na stolní tenis pro osoby se zdravotním postižením v roce 2016. 

16. Žádost Petra Soukupa o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje na účast na mistrovsví světa v triatlon (Ironman) 2016 na Havajských ostrovech. 

17. Diskuze, různé.  
 
 Jednání v 9:02 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. 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: 9 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/32/222/2016 
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 Bc. Pavla Hečka 

jako ověřovatele zápisu 
 
K bodu 3. 
Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017 – 2020. 
 

• Ing. Bc. Miroslav Mejstřík představil návrh Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017 
– 2020 (dále jen Dotační strategie). Uvedl časový plán projednání v orgánech kraje 
a informaci o doplnění sociální oblasti. 

• Miroslav Vlasák vznesl dotaz, jaké připomínky zaslaly další výbory Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje a jednotlivé odbory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 
Tyto informace výbor STV nedostal k dispozici. 

• Oddělení krajských dotací v zaslaných materiálech připomínky neuvedlo a vybraní členové 
výboru STV požádali o zaslání návrhů a připomínek odboru školství před jednáním výboru 
STV. 

• JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. navrhl, aby výbor nechal schválení Dotační strategie 
a navazujících dokumentů na nových orgánech kraje – výborech, radě a zastupitelstvu, které 
budou zvoleny v podzimních krajských volbách. 

• Mgr. Tomáš Záviský vysvětlil návrhy a připomínky odboru školství, které nebyly oddělením 
krajských dotací akceptovány a do návrhu zapracovány. 

• Bc. Pavel Hečko souhlasil s návrhy odboru školství a navrhl, aby výbor požadoval jejich 
doplnění do předloženého návrhu Dotační strategie. 

• Členové výboru diskutovali nad navrženými změnami a po proběhlé diskuzi se shodli 
na nutnosti upravit předložený návrh Dotační strategie dle návrhů a připomínek odboru 
školství. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení upraveném dle návrhu z diskuze.  
 
Hlasování: Pro: 7 
  Proti: 1 
  Zdržel se: 1 
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USNESENÍ VST/32/223/2016 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

 I. p r o j e d n a l  
 návrh Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017 – 2020 
II. d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Dotační strategii Královéhradeckého 

kraje 2017 – 2020 po zapracování návrhů a připomínek předložených odborem školství 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

 
K bodu 4. 
Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Zásady pro poskytování dotací 
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje. 
 

• Ing. Bc. Miroslav Mejstřík představil návrh Statutu dotačního fondu Královéhradeckého 
kraje (dále jen Statut) a Zásad pro poskytování dotací z dotačního fondu Královéhradeckého 
kraje (dále jen Zásady). 

• Mgr. Tomáš Záviský vysvětlil návrhy a připomínky odboru školství, které nebyly oddělením 
krajských dotací akceptovány a do návrhů zapracovány. 

• Ing. Bc. Miroslav Mejstřík okomentoval některé části, které byly předmětem připomínek 
odboru školství (individuální dotace, vyúčtování, závěrečná zpráva atd.). 

• Radek Balcárek navrhl, aby byly i do těchto materiálů zapracovány návrhy a připomínky 
odboru školství. 

• Miroslav Vlasák upozornil na připomínky a návrhy výboru pro sport, tělovýchovu 
a volnočasové aktivity z roku 2015 k Statutu a Zásadám, které nebyly oddělením krajských 
dotací akceptovány a předloženy Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje v roce 2015 
(v důvodové zprávě). 

• Bc. Pavel Hečko souhlasil s návrhem pana Balcárka a dále navrhl, aby byly členům výboru 
zaslány kompletní materiály předkládané na jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
oddělením krajských dotací při projednávání návrhů Dotační strategie, Statutu a Zásad. 

• Členové výboru diskutovali nad navrženými změnami, návrhu pana Balcárka a pana Hečka. 
Po proběhlé diskuzi se shodli na nutnosti upravit předložený návrh Statutu a Zásad 
dle návrhů a připomínek odboru školství. Zároveň požádali oddělení krajských dotací 
o zaslání kompletních materiálů předkládaných na jednání Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje při projednávání návrhů Dotační strategie, Statutu a Zásad. 
Zároveň uložili tajemníkovi výboru zajištění těchto podkladů a jejich rozeslání členům 
výboru před projednáním v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení upraveném dle návrhu z diskuze.  
 
Hlasování: Pro: 9 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/32/224/2016 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

 I. p r o j e d n a l  
 návrh Statutu dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Zásad pro poskytování dotací 

z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 
II. d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Statut dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje a Zásady pro poskytování dotací z dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje po zapracování návrhů a připomínek předložených odborem 
školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
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III. ž á d á  
 oddělení krajských dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o zaslání 

kompletních materiálů předkládaných na jednání Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje při projednávání návrhů Dotační strategii Královéhradeckého kraje 2017 – 2020, 
Statutu dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Zásad pro poskytování dotací 
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje před projednáním v Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje 

III. u k l á d á  
 tajemníkovi výboru zajistit kompletní materiály předkládané oddělením krajských 

dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na jednání Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje při projednávání návrhů Dotační strategii Královéhradeckého 
kraje 2017 – 2020, Statutu dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Zásad 
pro poskytování dotací z dotačního fondu Královéhradeckého kraje a jejich rozeslání 
členům výboru před projednáním v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 

 
 
K bodu 5. 
Dotační programy dotační oblasti „Volnočasové aktivity“ pro rok 2017. 
 

• Mgr. Dana Komorová představila návrh dotačních programů dotační oblasti „Volnočasové 
aktivity“ pro rok 2017. Bc. Ondřej Knotek doplnil informaci o dohadovacím řízení k návrhu 
na přesun kritéria „naplnění priorit programu“ do specifických hodnotících kritérií. 

• Mgr. Táňa Šormová okomentovala logiku zařazení jednotlivých kritérií do základních 
a specifických hodnotících kritérií. 

• Mgr. Tomáš Záviský vysvětlil požadavek odboru školství a radní odpovědné za oblast 
školství Mgr. Táně Šormové na nastavení vyrovnaného počtu bodů mezi základními 
a specifickými hodnotícími kritérii. 

• Členové výboru diskutovali nad předloženými návrhy. 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 9 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/32/225/2016 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

 I. p r o j e d n a l  
 návrh dotačních programů dotační oblasti „Volnočasové aktivity“ pro rok 2017, včetně 

výsledku dohadovacího řízení k těmto programům 
II. d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit dotační programy dotační oblasti 

„Volnočasové aktivity“ pro rok 2017 s tím, že kritérium „Naplnění priorit programu“ 
se přesune ze základních do specifických kritérií a administrátor a věcně příslušný 
odbor si každý ve svých kritériích zajistí nastavení max. počtu získaných bodů na 65 

 
K bodu 6. 
Dotační programy dotační oblasti „Sport a tělovýchova“ pro rok 2017. 
 

• Bc. Ondřej Knotek představila návrh dotačních programů dotační oblasti „Sport 
a tělovýchova“ pro rok 2017 a doplnil informaci o dohadovacím řízení k návrhu na přesun 
kritéria „naplnění priorit programu“ do specifických hodnotících kritérií. Dále upozornil 
na změny v programu 17SPT05 a 17SPT08, změny v prioritách programu 17SPT04 
a na alokace jednotlivých programů (není schválen rozpočet na rok 2017). 

• Členové výboru diskutovali nad předloženými návrhy. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 9 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/32/226/2016 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

 I. p r o j e d n a l  
 návrh dotačních programů dotační oblasti „Sport a tělovýchova“ pro rok 2017, včetně 

výsledku dohadovacího řízení k těmto programům 
II. d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit dotační programy dotační oblasti 

„Sport a tělovýchova“ pro rok 2017 s tím, že kritérium „Naplnění priorit programu“ 
se přesune ze základních do specifických kritérií a administrátor a věcně příslušný 
odbor si každý ve svých kritériích zajistí nastavení max. počtu získaných bodů na 65 

 
K bodu 7. 
Dotace na individuální účel – Tělocvičná jednota Sokol Hradec Králové. 
 

• Bc. Ondřej Knotek informoval výbor o žádosti Tělocvičné jednoty Sokol Hradec Králové, 
která bude řešena přes kapitolu 48. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 9 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/32/227/2016 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Tělocvičné jednoty Sokol Hradec Králové o individuální dotaci ve výši 300.000 

Kč 
II. d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 

300.000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Hradec Králové z kap. 48 a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 
K bodu 8. 
Schválení termínů jednání výboru na II. pololetí 2016. 
 

•  JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a vyzval členy, aby navrhli termíny 
jednání výboru na II. pololetí 2016. 

• Členové výboru diskutovali o termínech jednání výboru na II. pololetí 2016 a souhlasili 
s navrženým termínem jednání hodnotící komise k dotačnímu programu č. 16SPT06 – 
Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním postižením, které 
proběhne 13. 9. 2016 od 8:00 hodin. 

 
Návrh – hlasovat o návrhu usnesení upraveném dle návrhů z diskuze. 
 
Hlasování: Pro: 9 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/32/228/2016 
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 2016: 

• 13. 9. 2016 (09:00) 
• 4. 10. 2016 (11:00) 

 
K bodu 9. 
Žádost Domu dětí a mládeže Hořice (IČ: 60114100) o neprogramovou – individuální dotaci 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje na dopravu na 11. European Champinship Sport 2016. 
 

• JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti 
Domu dětí a mládeže Hořice elektronicky před jednáním výboru. 

• Proběhla diskuze k předložené žádosti. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení doplněném dle návrhu z diskuze. 
 
Hlasování: Pro: 9 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/32/229/2016 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Domu dětí a mládeže Hořice (IČ: 60114100) o neprogramovou – individuální 

dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na dopravu na 11. European Champinship 
Sport 2016 

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

a mládeže Hořice (IČ: 60114100) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na dopravu na 11. European Champinship Sport 2016 ve výši 
20.000,- Kč 

 
K bodu 10. 
Žádost Borského klubu lyžařů Machov z.s. (IČ: 62728644) o neprogramovou – individuální 
dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na opravu osvětlení běžeckých tratí pro veřejnost. 
 

• JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti 
Borského klubu lyžařů Machov z.s elektronicky před jednáním výboru. 

• Proběhla diskuze k předložené žádosti. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení doplněném dle návrhu z diskuze. 
 
Hlasování: Pro: 9 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/32/230/2016 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Borského klubu lyžařů Machov z.s. (IČ: 62728644) o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na opravu osvětlení běžeckých 
tratí pro veřejnost 

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

1. schválit přidělení dotace žádosti Borského klubu lyžařů Machov z.s. (IČ: 62728644) 
o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
na opravu osvětlení běžeckých tratí pro veřejnost ve výši 50.000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace žádosti Borského klubu lyžařů 
Machov z.s. (IČ: 62728644) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na opravu osvětlení běžeckých tratí pro veřejnost: 
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 11. 
Žádost Aleše Kisého (roč. 1980) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na zajištění kvalitních podmínek pro sportovní přípravu v roce 
2016 a účast na Paralympijských hrách v brazilském Riu de Janeiru a na Mistrovství Evropy 
v Itálii. 
 

• JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti 
Aleše Kisého elektronicky před jednáním výboru. 

• Josef Tylš informoval o pravděpodobné podpoře z rozpočtu města Trutnova ve výši 30.000,- 
Kč. 

• Mgr. Tomáš Hendrych potvrdil, že Rada města Trutnova schválila podpoření žádosti pana 
Aleše Kisého částkou 30.000,- Kč. 

• Proběhla diskuze k předložené žádosti. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení doplněném dle návrhu z diskuze. 
 
Hlasování: Pro: 9 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/32/231/2016 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Aleše Kisého (roč. 1980) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na zajištění kvalitních podmínek pro sportovní přípravu v roce 
2016 a účast na Paralympijských hrách v brazilském Riu de Janeiru a na Mistrovství 
Evropy v Itálii 
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II. d o p o r u č u j e  
 orgánům Královéhradeckého kraje  

1. schválit přidělení dotace žádosti Aleše Kisého (roč. 1980) o neprogramovou – 
individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zajištění kvalitních 
podmínek pro sportovní přípravu v roce 2016 a účast na Paralympijských hrách 
v brazilském Riu de Janeiru a na Mistrovství Evropy v Itálii ve výši 50.000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace žádosti Aleše Kisého 
(roč. 1980) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje na zajištění kvalitních podmínek pro sportovní přípravu v roce 2016 a účast 
na Paralympijských hrách v brazilském Riu de Janeiru a na Mistrovství Evropy 
v Itálii: 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 12. 
Žádost OS EQUICENTRUM - Fassati (IČ: 26995921) o neprogramovou – individuální dotaci 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořízení drezurního obdélníku. 
 

• JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti 
OS EQUICENTRUM - Fassati elektronicky před jednáním výboru. 

• Mgr. Tomáš Záviský k žádosti uvedl, že 10. 6. 2016 vyzval žadatele k doplnění povinných 
minimálních údajů, které požaduje zákon č. 250/2000 Sb. a dalších údajů požadovaných 
výborem. Žadatel požadované údaje do jednání výboru nedoplnil. 

• Proběhla diskuze k předložené žádosti. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení doplněném dle návrhu z diskuze. 
 
Hlasování: Pro: 9 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/32/232/2016 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost OS EQUICENTRUM - Fassati (IČ: 26995921) o neprogramovou – individuální 

dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořízení drezurního obdélníku 
II. o d r o č u j e  
 projednání žádosti OS EQUICENTRUM - Fassati (IČ: 26995921) o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořízení drezurního 
obdélníku na jednání výboru 13. 9. 2016 

 
K bodu 13. 
Žádost Základní školy, Trutnov, V Domcích 488 (IČ: 64201121) o neprogramovou – 
individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na částečné pokrytí nákladů 
spojených s účastí na Mistrovství světa v mažoretkovém sportu, Chorvatsko – září 2016. 
 

• JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti 
Základní školy, Trutnov, V Domcích 488 elektronicky před jednáním výboru. 
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• Mgr. Tomáš Hendrych informoval o příslibu podpory pokrytí části nákladů Základní školy 
Trutnov, V Domcích 488 spojených s účastí na Mistrovství světa v mažoretkovém sportu 
z rozpočtu města Trutnova ve výši 90.000,- Kč. 

• Proběhla diskuze k předložené žádosti. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení doplněném dle návrhu z diskuze. 
 
Hlasování: Pro: 9 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/32/233/2016 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Základní školy, Trutnov, V Domcích 488 (IČ: 64201121) o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na částečné pokrytí nákladů 
spojených s účastí na Mistrovství světa v mažoretkovém sportu, Chorvatsko – září 2016 

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

1. schválit přidělení dotace žádosti Základní školy, Trutnov, V Domcích 488 
(IČ: 64201121) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na částečné pokrytí nákladů spojených s účastí 
na Mistrovství světa v mažoretkovém sportu, Chorvatsko – září 2016 ve výši 
50.000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace žádosti Základní školy, 
Trutnov, V Domcích 488 (IČ: 64201121) o neprogramovou – individuální dotaci 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje na částečné pokrytí nákladů spojených s účastí 
na Mistrovství světa v mažoretkovém sportu, Chorvatsko – září 2016: 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 14. 
Žádost ČECHIE (IČ: 49333003) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na pořádání XV. ročníku Mezinárodní turnaj ve stolním tenisu 
družstev tělesně postižených mužů a žen „O pohár města Hradce Králové“ 2016. 
 

• JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti 
ČECHIE elektronicky před jednáním výboru. 

• Proběhla diskuze k předložené žádosti. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení doplněném dle návrhu z diskuze. 
 
Hlasování: Pro: 9 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 



 Strana 10 (celkem 12) 

USNESENÍ VST/32/234/2016 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost ČECHIE (IČ: 49333003) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na pořádání XV. ročníku Mezinárodní turnaj ve stolním tenisu 
družstev tělesně postižených mužů a žen „O pohár města Hradce Králové“ 2016 

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

1. schválit přidělení dotace žádosti ČECHIE (IČ: 49333003) o neprogramovou – 
individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání XV. ročníku 
Mezinárodní turnaj ve stolním tenisu družstev tělesně postižených mužů a žen 
„O pohár města Hradce Králové“ 2016 ve výši 25.000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace žádosti ČECHIE 
(IČ: 49333003) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na pořádání XV. ročníku Mezinárodní turnaj ve stolním 
tenisu družstev tělesně postižených mužů a žen „O pohár města Hradce Králové“ 
2016: 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 15. 
Žádost Centra pro integraci osob se zdravotním postižením Královehradeckého kraje, o.p.s. 
(IČ: 26594145) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
na stolní tenis pro osoby se zdravotním postižením v roce 2016. 
 

• JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti 
Centra pro integraci osob se zdravotním postižením Královehradeckého kraje, o.p.s. 
elektronicky před jednáním výboru. 

• Proběhla diskuze k předložené žádosti. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení doplněném dle návrhu z diskuze. 
 
Hlasování: Pro: 9 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/32/235/2016 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Centra pro integraci osob se zdravotním postižením Královehradeckého kraje, 

o.p.s. (IČ: 26594145) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na stolní tenis pro osoby se zdravotním postižením v roce 
2016 



 Strana 11 (celkem 12) 

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

1. schválit přidělení dotace žádosti Centra pro integraci osob se zdravotním postižením 
Královehradeckého kraje, o.p.s. (IČ: 26594145) o neprogramovou – individuální 
dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na stolní tenis pro osoby se zdravotním 
postižením v roce 2016 ve výši 30.000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace žádosti Centra pro integraci 
osob se zdravotním postižením Královehradeckého kraje, o.p.s. (IČ: 26594145) 
o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
na stolní tenis pro osoby se zdravotním postižením v roce 2016: 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 16. 
Žádost Petra Soukupa o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje na účast na mistrovsví světa v triatlon (Ironman) 2016 na Havajských ostrovech. 
 

• JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti 
Petra Soukupa elektronicky před jednáním výboru. 

• Proběhla diskuze k předložené žádosti. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení doplněném dle návrhu z diskuze. 
 
Hlasování: Pro: 9 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/32/236/2016 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Petra Soukupa o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na účast na mistrovsví světa v triatlon (Ironman) 2016 
na Havajských ostrovech 

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

o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na účast 
na mistrovsví světa v triatlon (Ironman) 2016 na Havajských ostrovech ve výši 15.000,- 
Kč 
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Vzhledem k tomu, že program 32. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl vyčerpán, ukončil JUDr. Ing. Rudolf Cogan 
Ph.D. jednání v 10:40 hodin. 
 
Příští jednání výboru proběhne dne: 13. 9. 2016 (od 9:00 hodin). 
 
Jednání hodnotící komise k dotačnímu programu č. 16SPT06 – Celoroční pravidelná sportovní 
činnost mládeže a osob se zdravotním postižením proběhne 13. 9. 2016 (od 8:00 hodin). 
 
 
 
 
 
  ......................................................  .....................................................  
 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. Bc. Pavel Hečko 
 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 
 
 
Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 
V Hradci Králové: 1. 7. 2016 
 
 
 
 
 
  ......................................................  
 podpis 


