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Zápis 
 

z 33. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 13. 9. 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, Ing. Josef Táborský, Ing. Vladimír Soběslav, 

Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Jiří Pekař, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, Bc. Ondřej Knotek, 
Ing. Aleš Kmoníček  

  
Program: 
 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 
2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. 
3. Žádost do dotačního programu MŠMT „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské 

úrovni“. 
4. Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti sportu a tělovýchovy. 
5. Informace k návrhu účasti výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách VIII. letní olympiády 

dětí a mládeže České republiky 2017. 
6. Zpráva o činnosti výboru za rok 2016. 
7. Žádost OS EQUICENTRUM - Fassati (IČ: 26995921) o neprogramovou – individuální 

dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořízení drezurního obdélníku. 
8. Žádost Mountfield HK, a.s. (IČ: 01916441) o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na účast na turnaji Spengler Cup 2016. 
9. 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. 
 
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. JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. podal návrh na doplnění 
programu jednání o bod „Žádost Mountfield HK, a.s. (IČ: 01916441) o neprogramovou – 
individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na účast na turnaji Spengler Cup 
2016“. Ostatní členové výboru nepodali návrh na doplnění programu jednání a s návrhem 
předsedy výboru souhlasili. Ověřovatelem zápisu byl navržen Radek Balcárek. Program byl 
schválen s navrženou změnou. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  
 
Hlasování: Pro: 7 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 1 
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USNESENÍ VST/33/237/2016 
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 doplněného o nově navržený bod, účast 

přizvaných hostů a Radka Balcárka jako ověřovatele zápisu 
 
K bodu 3. 
Žádost do dotačního programu MŠMT „Napl ňování Koncepce podpory mládeže na krajské 
úrovni“. 
 

• Ing. Bc. Miroslav Mejstřík představil podklady k žádosti do dotačního programu MŠMT 
„Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“, informoval o částce stanovené 
pro Královéhradecký kraj, povinné výši spoluúčasti Královéhradeckého kraje (bude 
zapracována do návrhu 1. změny rozpočtu na rok 2017) a o termínu podání žádosti 
(do 9. 12. 2016). Dále informoval, že program byl projednán s odborem školství. K tomuto 
Mgr. Tomáš Záviský uvedl, že návrh programu s odborem školství projednán nebyl. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  
 
Hlasování: Pro: 9 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/33/238/2016 
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 podání projektu do dotačního programu MŠMT „Naplňování Koncepce 

podpory mládeže na krajské úrovni“ 
II.  d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 

1. schválit podání projektu do dotačního programu MŠMT „Naplňování Koncepce 
podpory mládeže na krajské úrovni“ dle předloženého návrhu 

2. vyhlásit a realizovat navržený dotačním program Královéhradeckého kraje 
č. 17KPMKHK – Naplňování Koncepce podpory mládeže v Královéhradeckém 
kraji v roce 2017 v případě schválení žádosti Královéhradeckého kraje a získání 
dotace od MŠMT ČR 

 
K bodu 4. 
Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti sportu a tělovýchovy. 
 

• Předseda hodnotící komise Miroslav Vlasák uvedl první část bodu jednání – podpora 
veřejně prospěšných projektů v oblasti sportu a tělovýchovy v programu č. 16SPT06 – 
Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním postižením. 

• Bc. Ondřej Knotek informoval výbor o základních souhrnných údajích o obou kolech 
krajského dotačního programu č. 16SPT06. Uvedl také návrh komise nepodpořit v rámci 
tohoto programu žádosti na nákup bezpečných branek z důvodu podpory samostatné žádosti 
Nadačního fondu na podporu fotbalové mládeže Královéhradeckého kraje na projekt 
„Bezpečná branka“, která byla podpořena z rozpočtu Královéhradeckého kraje individuální 
dotací (a nebyla dočerpána v plné výši). 

• Mgr. Tomáš Záviský upozornil na žádosti Východočeského tenisového spolku z.s., TK-
Východočeská sportovní a I. Východočeská Tenisová, z.s., kde byl uveden téměř shodný 
text významných výsledků žadatele. V této souvislosti byli při hodnocení žádostí tito 
žadatelé vyzváni k doplnění podrobnějších přehledů s významnými výsledky. K tomuto 
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Bc. Ondřej Knotek uvedl, že oslovení žadatelé doplili podrobnější informace a významné 
výsledky jednotlivých sportovců se v těchto žádostech nepřekrývají. 

• Bc. Ondřej Knotek informoval o žádosti Nadačního fondu na podporu fotbalové mládeže 
Královéhradeckého kraje na změnu využití části individuální dotace poskytnuté z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na projekt „Bezpečná branka“ Nadační fond požádal o změnu 
využití částky 726.528,- Kč (ušetřené v rámci výběrového řízení) na podporu 
„problémových kategorií“ v mládežnických soutěžích (zejména kategorie dorostu). 

• Členové výboru diskutovali o žádosti nadačního fondu a shodli se na doporučení tuto žádost 
nepodpořit. 

• Bc. Ondřej Knotek informoval o nevrácení podepsané smlouvy o poskytnutí dotace 
na projekt č. 16SPT01-0004 – Běžecká dobrošovická potěšeníčka 2016 a návrhu 
neposkytnutí schválené dotace v souladu s čl. VII. odst. 18. Zásad pro poskytování dotací 
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení upraveném dle návrhu z diskuze.  
 
Hlasování: Pro: 9 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/33/239/2016 
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 výsledku jednání hodnotící komise – žádosti o dotaci podané do 16SPT06, 

II. výzvy 
II.  n e d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu využití individuální dotace 

poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje Nadačnímu fondu na podporu fotbalové 
mládeže Královéhradeckého kraje na projekt „Bezpečná branka“ 

III.  d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje neposkytnout dotaci na realizaci projektu 

vedeného pod číslem 16SPT01-0004 dle Článku VII. Odstavce 18 Zásad 
pro poskytování dotací z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 

 
 
K bodu 5. 
Informace k návrhu účasti výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách VIII.  letní olympiády 
dětí a mládeže České republiky 2017. 
 

• Mgr. Tomáš Záviský informoval výbor o schválení návrhu účasti výpravy 
Královéhradeckého kraje na Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 
2017 (dále jen ODM 2017). Návrh byl schválen Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje 
12. 9. 2016. Mgr. Tomáš Záviský také specifikoval jednotlivé sporty, termín, místo konání, 
počty účastníků a další informace k ODM 2017. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 9 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/33/240/2016 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

 I.  p r o j e d n a l  
 informaci k návrhu účasti výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách VIII. letní 

olympiády dětí a mládeže České republiky 2017 
II.  s o u h l a s í  
 1. s účastí výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách VIII. letní olympiády dětí 

a mládeže České republiky 2017 
2. s pověřením odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, 

ve spolupráci s ostatními odbory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, 
zajistit všechny kroky související s přípravou a organizací účasti výpravy 
Královéhradeckého kraje na Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže České 
republiky 2017 

 
K bodu 6. 
Zpráva o činnosti výboru za rok 2016. 
 

• Mgr. Tomáš Záviský stručné představil obsah Zprávy o činnosti výboru za rok 2016, která 
byla členům výboru zaslána elektronicky před jednáním výboru. Zároveň informoval, 
že předložený návrh zprávy bude doplněn o informace z 33. jednání výboru. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 9 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/33/241/2016 
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 2016 dle předloženého návrhu (po doplnění informací 

z 33. jednání výboru konaného 13. 9. 2016) 
 
K bodu 7. 
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 připomněl důvody odložení žádosti z projednávání na 32. jednání 
výboru (nedodání informací požadovaných zákonem č. 250/2000 Sb.) a informoval 
o doplnění povinných údajů žadatelem 22. 6. 2016. 

• Bc. Ondřej Knotek k žádosti uvedl, že žádost mohla být podána do dotačních programů 
Královéhradeckého kraje vyhlášených na rok 2016. 

• 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/33/242/2016 
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.  n e d o p o r u č u j e  
 Radě Královéhradeckého kraje schválit přidělení dotace žádosti OS EQUICENTRUM - 

Fassati (IČ: 26995921) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na pořízení drezurního obdélníku 

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

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

 
K bodu 8. 
Mountfield HK, a.s. (IČ: 01916441) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na účast na turnaji Spengler Cup 2016. 
 

• JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti 
Mountfield HK, a.s. elektronicky před jednáním výboru. Zároveň přivítal a představil 
generálního manažera Mountfield HK, a.s. Ing. Aleše Kmoníčka a požádal ho o podání 
dalších informací o turnaji. 

• Ing. Aleš Kmoníček představil turnaj Spengler Cup 2016, který se uskuteční v Davosu 26. – 
31. 12. 2016. Déle specifikoval jednotlivé náklady účasti hokejového týmu Mountfield HK 
(materiální vybavení, hokejové hole, doprava, ubytování atd.). Informoval také, že turnaj 
bude vysílat 66 televizí z celého světa a podpora Města Hradec Králové by měla být ve výši 
cca 500.000,- Kč 

• Josef Tylš vznesl dotaz, jak se na vyslání bude podílet Český svaz ledního hokeje a jaké jsou 
možnosti propagace Královéhradeckého kraje na tomto turnaji (např. zda je možné umístění 
loga kraje na dresech hráčů apod.). Ing. Aleš Kmoníček uvedl, že Český svaz ledního hokeje 
se finančně podílet nebude a propagace Královéhradeckého kraje může probíhat formou 
článků a uvedením kraje při interview. Umístění loga kraje na dresech není možné, 
respektive bylo by velmi drahé (hráči obdrží dresy přímo od organizátora turnaje). 

• 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/33/243/2016 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

 I.  p r o j e d n a l  
 žádost Mountfield HK, a.s. (IČ: 01916441) o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na účast na turnaji Spengler Cup 2016 
II.  d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje  

1. schválit přidělení dotace žádosti Mountfield HK, a.s. (IČ: 01916441) 
o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na účast 
na turnaji Spengler Cup 2016 ve výši 500.000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace žádosti Mountfield HK, a.s. 
(IČ: 01916441) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na účast na turnaji Spengler Cup 2016: Z důvodu významu 
akce, resp. aktivity. Akce (aktivity) podobného rozsahu, významu a nákladovosti 
jsou krajem podporovány částkou v rozsahu dle přijatého usnesení. Zastupitelstvo 
Královéhradeckého kraje tedy 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 10. 
Diskuze, různé 
 

• Mgr. Táňa Šormová upozornila na dlouhou lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o dotaci 
schválenou v návrzích dotačních programů Královéhradeckého kraje na oblast sportu 
pro rok 2017 (v programech č. 17SPT02 – 17SPT08). Tato lhůta byla v těchto programech 
oddělením krajských dotací nastavena na 150 dnů. V této souvislosti požádala pracovníky 
oddělení krajských dotací, aby tuto lhůtu nevyužili a zkrátili dobu pro rozhodnutí o žádosti 
na co možná nejkratší dobu. S tímto požadavkem souhlasili také členové výboru. 

• Mgr. Jiří Pekař informoval o přípravě nového znění zákona o podpoře sportu a zaslání 
kritérií pro vyhodnocení nejlepších sportovců Královéhradeckého kraje za rok 2016 
(vč. možnosti jejich připomínkování). V této souvislosti vyslovil JUDr. Ing. Rudolf Cogan 
Ph.D. zájem pracovat v komisi pro vyhodnocení nejlepších sportovců. 

 
 
Vzhledem k tomu, že program 33. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl vyčerpán, ukončil JUDr. Ing. Rudolf Cogan 
Ph.D. jednání v 10:20 hodin. 
 
Příští jednání výboru proběhne dne: 4. 10. 2016 (od 11:00 hodin). 
 
 
 
  ........................................................   ........................................................  
 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. Radek Balcárek 
 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 
 
Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 
V Hradci Králové: 22. 9. 2016 
 
 
  .......................................................  
 podpis 


