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Zápis 
 

z 34. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 4. 10. 2016 od 11:00 hodin v Restauraci Na Hradě, 
Hradec Králové 

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

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

Omluveni: Miroslav Kříž, Ing. Miroslav Pavlíček 
Tajemník:  Mgr. Tomáš Záviský 
Přizváni: Mgr. Táňa Šormová, Helena Rezková, JUDr. Radmila Šulcová, Mgr. Svatava Odlová, 

Mgr. Jiří Pekař, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, Mgr. Dana Komorová 
  
Program: 
 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 
2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. 
3. Žádost Mgr. Blanky Černé o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na příspěvek pro členku úspěšné skupiny Cheeky Cheerky. 
4. Žádost Mgr. et Mgr. Reginy Kligerové o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na pořízení tréninkového vybavení nadějného reprezentanta ČR 
Petra Kligera. 

5. Žádost Danilo Vukčeviće o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na náklady spojené s pojištěním, stravným, dopravným a náklady 
spojené se studiem a sportem. 

6. Zhodnocení činnosti výboru za volební období 2012 – 2016. 
7. Diskuze, různé.  

 
 Jednání v 11:05 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. 
 
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 Josef Dušek. Navržený program byl schválen 
beze změny. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  
 
Hlasování: Pro: 10 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 1 
 
USNESENÍ VST/34/244/2016 
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 Josefa Duška 

jako ověřovatele zápisu 
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K bodu 3. 
Žádost Mgr. Blanky Černé o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na příspěvek pro členku úspěšné skupiny Cheeky Cheerky. 
 

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

• Mgr. Tomáš Záviský doplnil nové informace k žádosti zaslané žadatelkou po výzvě 
k doplnění informací. 

• Proběhla diskuze k předložené žádosti. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení upraveném dle návrhu z diskuze. 
 
Hlasování: Pro: 10 
  Proti: 1 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/34/245/2016 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

 I.  p r o j e d n a l  
 žádost Mgr. Blanky Černé o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na příspěvek pro členku úspěšné skupiny Cheeky Cheerky 
II.  d o p o r u č u j e  
 Radě Královéhradeckého kraje  

1. schválit přidělení dotace žádosti Mgr. Blanky Černé o neprogramovou – 
individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na příspěvek pro členku 
úspěšné skupiny Cheeky Cheerky ve výši 10.000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace žádosti Mgr. Blanky Černé o 
neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na 
příspěvek pro členku úspěšné skupiny Cheeky Cheerky: 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 4. 
Žádost Mgr. et Mgr. Reginy Kligerové o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na pořízení tréninkového vybavení nadějného reprezentanta ČR 
Petra Kligera. 
 

• JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti 
Mgr. et Mgr. Reginy Kligerové před jednáním výboru. 

• Mgr. Tomáš Záviský informoval, že žádost Mgr. et Mgr. Reginy Kligerové byla zatím 
podána pouze e-mailem a žadatelka byla vyzvána k podání žádosti písemně. 

• Proběhla diskuze k předložené žádosti. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení upraveném dle návrhu z diskuze. 
 
Hlasování: Pro: 11 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/34/246/2016 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

 I.  p r o j e d n a l  
 žádost Mgr. et Mgr. Reginy Kligerové o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořízení tréninkového vybavení nadějného 
reprezentanta ČR Petra Kligera 

II.  d o p o r u č u j e  
 Radě Královéhradeckého kraje schválit přidělení dotace žádosti Mgr. et Mgr. Reginy 

Kligerové o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
na pořízení tréninkového vybavení nadějného reprezentanta ČR Petra Kligera ve výši 
20.000,- Kč 

 
K bodu 5. 
Žádost Danilo Vukčeviće o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na náklady spojené s pojištěním, stravným, dopravným a náklady 
spojené se studiem a sportem. 
 

• JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl bod jednání. 
• Mgr. Tomáš Záviský doplnil informace z žádosti podané žadatelem 4. 10. 2016 v 9:00 

hodin. 
• Proběhla diskuze k předložené žádosti. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení upraveném dle návrhu z diskuze. 
 
Hlasování: Pro: 11 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VST/34/247/2016 
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
    

 

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

Královéhradeckého kraje na náklady spojené s pojištěním, stravným, dopravným 
a náklady spojené se studiem a sportem 

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

1. schválit přidělení dotace žádosti Žádost Danilo Vukčeviće o neprogramovou – 
individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na náklady spojené 
s pojištěním, stravným, dopravným a náklady spojené se studiem a sportem ve výši 
30.000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace žádosti Žádost Danilo 
Vukčeviće o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje na náklady spojené s pojištěním, stravným, dopravným a náklady spojené 
se studiem a sportem: 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. 
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K bodu 6. 
Zhodnocení činnosti výboru za volební období 2012 – 2016. 
 

• Jednotliví členové výboru postupně zhodnotili činnost výboru za volební období 2012 – 
2016. Pozitivně hodnotili zejména projekt Olympiád dětí a mládeže (vč. organizace výpravy 
Královéhradeckého kraje a její finanční podpory z rozpočtu kraje), vytvoření jasného 
systému rozhodování o žádostech o individuální dotaci projednávaných výborem, 
zpracování a schválení koncepčního materiálu – „Záměr rozvoje sportovních 
a volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji“, vznik nového dotačního programu 
na podporu pohybové gramotnosti, systémovou podporu činnosti Všesportovního kolegia 
Královéhradeckého kraje, profesionální práci a vstřícný přístup tajemníka výboru. 
Poděkovali také vedení a pracovníkům odboru školství a odboru regionálního rozvoje, 
grantů a dotací. 

 
K bodu 7. 
Diskuze, různé 
 

 
Vzhledem k tomu, že program 34. 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. Po jednání výboru proběhlo společné focení členů výboru. 
 
 
 
 
 
  ........................................................   ........................................................  
 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. Josef Dušek 
 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 
 
Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 
V Hradci Králové: 7. 10. 2016 
 
 
 
 
  .......................................................  
 podpis 


