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Z á p i s  
 

z 2. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 1. 2. 2017 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 

v RegioCentru Nový pivovar, Hradec Králové 

 

 
 

Přítomni: Adolf Klepš, Mgr. Jana Berkovcová, Ing. Ladislav Brykner, Mgr. Tomáš Hendrych, 

Andrea Ioele, Ing. Martin Jiránek, Petr Koleta, Jakub Lejsek, Pavel Matějka, 

Michal Moravec, Helena Rezková, Libor Šnajdr, Josef Tylš, Mgr. Edita Vaňková, 

Eva Víšková 

Omluveni:  

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Hosté: Mgr. Táňa Šormová, JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D., JUDr. Radmila Šulcová, 

Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Jiří Pekař, Ing. Radka Dušková, Mgr. Martina Götzová, 

Ing. Petra Teplá 

  

Program jednání: 

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. 

3. Úprava rámcového plánu činnosti výboru na rok 2017. 

4. Informace o systému organizace soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji. 

5. Průběžná zpráva o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na Hry VIII. letní olympiády 

dětí a mládeže České republiky 2017. 

6. Schválení zařazení prezentací krajských sportovních asociací na jednání výboru pro sport, 

tělovýchovu a volnočasové aktivity. 

7. Žádost Petra Soukupa o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje na úhradu dopravy na reprezentaci na Světovém šampionátu Ironman 2017. 

8. Žádost Centra handicapovaných lyžařů, z.s. (IČ: 26533782) o neprogramovou – individuální 

dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání Mezinárodního mistrovství ČR 

2017. 

9. Žádost front events s.r.o. (IČ: 28820754) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na pořádání akce Excelent Soldiers 2017. 

10. Žádost Autoklubu Bohemia Jičín v AČR (IČ: 15057585) o neprogramovou – individuální 

dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na nákup komponent pro dokončení stavby 

a kompletace závodního speciálu Fabia III. 

11. Žádost Tomáše Raka o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje na realizaci tréninkového kempu reprezentanta ČR. 

12. Žádost Lukáše Mihulky o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na sportovní činnost syna Sebastiana Mihulky. 

13. Diskuze, různé. 

 

 Jednání v 10:00 hodin zahájil předseda Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Adolf Klepš, 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 a vyzval členy výboru k jeho doplnění. 

Členové výboru nepodali návrh na doplnění programu jednání. Ověřovatelem zápisu byl 

navržen Jakub Lejsek. Navržený program byl schválen beze změny. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 13 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/2/13/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. s c h v a l u j e  
 program jednání dle předloženého doplněného návrhu, účast přizvaných hostů a Jakuba 

Lejska jako ověřovatele zápisu 

 

 Předseda výboru představil Mgr. Martinu Götzovou (pověřenou vedením odboru kancelář 

hejtmana) a Ing. Petru Teplou (ekonomku odboru kancelář hejtmana). 

 Mgr. Martina Götzová informovala výbor o novém systému poskytování darů a dotací 

z kapitoly 18 rozpočtu Královéhradeckého kraje. Uvedla, že Rada Královéhradeckého kraje 

23. 1. 2017 usn. RK/2/129/2017 schválila Zásady Rady Královéhradeckého kraje 

pro poskytování darů a dotací z kapitoly 18 rozpočtu Královéhradeckého kraje. Dále navrhla 

odboru školství, aby také začal využívat systém DOTIS pro přijímání žádostí o individuální 

dotaci.  

 JUDr. Radmila Šulcová k tomuto návrhu uvedla, že s odborem školství tato možnost nebyla 

dosud projednána. 

 

K bodu 3. 

Úprava rámcového plánu činnosti výboru na rok 2017. 

 

 Adolf Klepš uvedl bod jednání a informoval o zaslání důvodové zprávy a upraveného 

rámcového plánu činnosti výboru na rok 2017 elektronicky před jednáním výboru. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 14 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/2/14/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. s c h v a l u j e  
 úpravu rámcového plánu činnosti výboru na rok 2017 dle předloženého návrhu 
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K bodu 4. 

Informace o systému organizace soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji. 

 

 Mgr. Svatava Odlová představila systém organizace soutěží a přehlídek 

v Královéhradeckém kraji. Informovala o soutěžích a přehlídkách vyhlašovaných MŠMT 

(organizovaných a spolufinancovaných Královéhradeckým krajem), o setkání vítězů 

krajských kol předmětových soutěží a jejich organizátorů s představiteli Královéhradeckého 

kraje, o programu Excelence, o regionálních soutěžích vyhlašovaných Královéhradeckým 

krajem a soutěžích ostatních vyhlašovatelů. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 15 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/2/15/2017 

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 systému organizace soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji 

 

K bodu 5. 

Průběžná zpráva o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na Hry VIII. letní olympiády 

dětí a mládeže České republiky 2017. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval o řešení dodatečné nominace reprezentantů 

Královéhradeckého kraje v jachtingu. V době podávání přihlášky B (početní přihláška) 

krajský svaz jachtingu nahlásil, že v Královéhradeckém kraji nejsou ve vypsané věkové 

kategorii sportovci, kteří by náš kraj mohli reprezentovat na ODM 2017. Začátkem ledna 

2017 však přišla informace, že za sportovní klub v Pardubickém kraji sportují reprezentanti, 

kteří mají bydliště v Královéhradeckém kraji. Odbor školství KÚ řeší s organizátory ODM 

2017 možnost doplnění přihlášky B. V případě povolení změny a souhlasu vedení 

Královéhradeckého kraje bude přihláška B doplněna. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 15 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/2/16/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í  
 průběžnou zprávu o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na Hry VIII. letní 

olympiády dětí a mládeže České republiky 2017 

 

K bodu 6. 

Schválení zařazení prezentací krajských sportovních asociací na jednání výboru pro sport, 

tělovýchovu a volnočasové aktivity. 

 

 Adolf Klepš informoval o jednání představitelů Královéhradeckého kraje a Všesportovního 

kolegia Královéhradeckého kraje, které proběhlo 23. 1. 2017. Z tohoto jednání vzešel návrh, 

aby se na jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 
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Královéhradeckého kraje prezentovaly jednotlivé krajské sportovní asociace sdružené 

ve Všesportovním kolegiu Královéhradeckého kraje. 

 Členové výboru s návrhem souhlasili. 

 Mgr. Jiří Pekař navrhl, aby se na každém jednání výboru prezentovaly 2 krajské sportovní 

asociace a přečetl návrh rozpisu prezentací. 

 Mgr. Tomáš Hendrych navrhl, aby prezentace jednotlivých sportovních asociací byly krátké 

a netrvaly déle než cca 5 minut. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 15 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/2/17/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. s c h v a l u j e  
 prezentaci krajských sportovních asociací sdružených ve Všesportovním kolegiu 

Královéhradeckého kraje na jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

aktivity 

 

K bodu 7. 

Žádost Petra Soukupa o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje na úhradu dopravy na reprezentaci na Světovém šampionátu Ironman 2017. 

 

 V úvodu projednání bodu č. 7 Adolf Klepš upozornil na nepřehledný stav v poskytování 

dotací na oblast sportu z rozpočtu kraje. Dále navrhl, aby výbor zvážil systémový přístup 

při rozhodování o individuálních dotacích. V této souvislosti informoval, že požádal 

Mgr. Tomáše Záviského o prezentování informací k poskytování podpory oblasti sportu 

z rozpočtu kraje a zpracování přehledu podpory sportu z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

dle jednotlivých oblastí. 

 Mgr. Tomáš Záviský shrnul dosavadní systém v poskytování dotací z jednotlivých kapitol 

rozpočtu kraje a prezentoval a okomentoval připravenou tabulku s přehledem podpory 

spotu. Upozornil, že údaje z kap. 48 nejsou zatím ověřeny. Členové výboru požádali 

o zaslání tohoto přehledu e-mailem. Tabulka bude výboru zaslána po ověření údajů kap. 48. 

 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl, že kraj by měl podporovat aktivity krajského 

významu a výbor, jako poradní orgán, by měl být „filtrem“ pro rozhodování o přidělení 

dotací. Dle jeho názoru je systém poskytování dotací nepřehledný, složitý a je nutné jej 

zjednodušit a zpřehlednit. 

 Členové výboru se shodli na nutnosti stanovení pravidel, pro poskytování individuálních 

dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje v oblasti sportu a VČA, kterými se bude výbor 

řídit při projednávání žádostí o individuální dotace. 

 Výbor diskutoval o pravidlech. 

 V souvislosti s individuálními dotacemi upozornila Helena Rezková na havarijní stav 

sokoloven v Královéhradeckém kraji. Uvedla, že v kraji je 43 sokoloven, které byly 

zbudovány cca před 100 lety. Náklady na jejich opravy odhaduje na 180 mil. korun. Jako 

nekritičtější označila stav sokolovny v Rychnově nad Kněžnou. 

 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení vzešlém z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 15 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/2/18/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. s c h v a l u j e  
 pravidla Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje pro rozhodování o poskytování individuálních dotací 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje v oblasti sportu a VČA: 

 

1. Nepodporovat žádosti, na jejichž předmět vypsal Královéhradecký kraj dotační 

program. Tyto žádosti mohou být podpořeny pouze v případě, že žadatel nemohl 

z objektivních důvodů tuto žádost v dotačních programech podat (např. z důvodu 

přidělení pořádání závodu po termínu uzávěrky pro podávání žádostí atd.). 

2. Lze podpořit žádosti na vrcholový sport (dle podmínek vycházejících z dotačního 

programu 08 – Vrcholový sport. 

3. Žádosti na účast na závodech a na reprezentaci kraje mohou být podpořeny pouze 

u neprofesionálních sportovců. 

4. U žádostí na pořádání akcí lze podpořit pouze pořádání mistrovství ČR, Evropy 

či světa a akce s mezinárodní účastí. 

5. Žádosti na činnost mohou být podpořeny pouze v případě postupu do vyšší soutěže 

či nového zařazení do reprezentace. Žádost musí obsahovat potvrzení příslušného 

sportovního svazu o postupu do vyšší soutěže. 

6. Žádosti na činnost mohou být podpořeny pouze, jedná-li se o střešní krajskou 

organizaci. 

7. U žádostí na opravy mohou být podpořeny pouze havárie. 

8. V případě žádostí, jejichž obsahem je investiční projekt, mohou být podpořeny 

pouze projekty s výjimečným významem pro Královéhradecký kraj a jeho občany. 

9. U žádosti místního významu doloží žadatel výsledek projednání jeho žádosti 

o dotaci s příslušnou obcí/městem a vlastní podíl, kterým se bude podílet 

na financování předmětu žádosti. 

 

 Adolf Klepš požádal Mgr. Tomáše Záviského o přípravu přehledu již projednaných žádostí 

o individuálních dotací z kap. 9 a o informace o podpoře předkládaných žádostí v minulých 

letech. 

 Mgr. Tomáš Záviský uvedl, že tento přehled již připravil a průběžně jej aktualizuje 

dle doporučení výboru a rozhodnutí orgánů kraje. Zároveň promítl tabulku s přehledem 

individuálních dotací. 

 Členové výboru diskutovali o žádosti Petra Soukupa. 

 Ing. Ladislav Brykner uvedl, že Petr Soukup je individuálním sportovcem, který není 

organizován ve sportovním klubu. 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval o podpoře této žádosti z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

v minulých letech. 

 Výbor se shodl na doporučení podpořit žádost Petra Soukupa částkou 25.000,- Kč. 

Vzhledem k výši žádosti pana Soukupa Mgr. Tomáš Záviský upozornil, že v souladu 

s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen 

zákon č. 250/2000 Sb.) platnou od 20. 2. 2015, je povinností poskytovatele zaslat žadateli 

sdělení o nevyhovění žádosti (i o částečném nevyhovění) a důvody nevyhovění (viz § 10a, 

odst. (4) zákona č. 250/2000 Sb.). Proto je nutné v usneseních výboru specifikovat také 

zdůvodnění částečného nevyhovění žádosti. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení upraveném dle návrhu z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 15 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/2/19/2017 

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 úhradu dopravy na reprezentaci na Světovém šampionátu 

Ironman 2017 

II. d o p o r u č u j e  
 1. schválit přidělení dotace žádosti Petra Soukupa o neprogramovou – individuální 

dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na úhradu dopravy na reprezentaci 

na Světovém šampionátu Ironman 2017 ve výši 25.000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace žádosti Petra Soukupa 

o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

na úhradu dopravy na reprezentaci na Světovém šampionátu Ironman 2017: 

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 8. 

Žádost Centra handicapovaných lyžařů, z.s. (IČ: 26533782) o neprogramovou – individuální 

dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání Mezinárodního mistrovství ČR 2017. 

 

 Adolf Klepš uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti Centra 

handicapovaných lyžařů, z.s. elektronicky před jednáním výboru. 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval, že žádost na tuto aktivitu nebyla v min. letech podána. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti a k odůvodnění nepřidělení plné výše požadované 

dotace. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení doplněném dle návrhu z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 15 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/2/20/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Centra handicapovaných lyžařů, z.s. (IČ: 26533782) o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání Mezinárodního 

mistrovství ČR 2017 

II. d o p o r u č u j e  
 1. schválit přidělení dotace žádosti Centra handicapovaných lyžařů, z.s. 

(IČ: 26533782) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na pořádání Mezinárodního mistrovství ČR 2017 ve výši 

45.000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace žádosti Centra 

handicapovaných lyžařů, z.s. (IČ: 26533782) o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání Mezinárodního mistrovství ČR 

2017: 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 
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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 neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na pořádání akce Excelent Soldiers 2017. 

 

 Adolf Klepš uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti front events s.r.o. 

elektronicky před jednáním výboru. 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval o podpoře této žádosti z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

v minulých letech. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti a k odůvodnění nepřidělení plné výše požadované 

dotace. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení doplněném dle návrhu z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 15 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/2/21/2017 

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 neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání akce Excelent Soldiers 2017 

II. d o p o r u č u j e  
 1. schválit přidělení dotace žádosti front events s.r.o. (IČ: 28820754) o neprogramovou 

– individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání akce Excelent 

Soldiers 2017 ve výši 50.000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace žádosti front events s.r.o. 

(IČ: 28820754) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na pořádání akce Excelent Soldiers 2017: 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 10. 

Žádost Autoklubu Bohemia Jičín v AČR (IČ: 15057585) o neprogramovou – individuální 

dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na nákup komponent pro dokončení stavby 

a kompletace závodního speciálu Fabia III. 

 

 Adolf Klepš uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti Autoklubu 

Bohemia Jičín v AČR elektronicky před jednáním výboru. 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval o podpoře této žádosti z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

v minulých letech. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti a k odůvodnění nepřidělení dotace. 

 



 Strana 8 (celkem 10)  

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení doplněném dle návrhu z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 3 

 

USNESENÍ VST/2/22/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Autoklubu Bohemia Jičín v AČR (IČ: 15057585) o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na nákup komponent 

pro dokončení stavby a kompletace závodního speciálu Fabia III 

II. n e d o p o r u č u j e  
 schválit přidělení dotace žádosti Autoklubu Bohemia Jičín v AČR (IČ: 15057585) 

o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na nákup 

komponent pro dokončení stavby a kompletace závodního speciálu Fabia III 

III. d o p o r u č u j e  
 odůvodnit nepřidělení požadované dotace žádosti Autoklubu Bohemia Jičín v AČR 

(IČ: 15057585) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje na nákup komponent pro dokončení stavby a kompletace závodního speciálu 

Fabia III: „Rada/Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje žádosti 

nevyhověla/nevyhovělo, 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 11. 

Žádost Tomáše Raka o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje na realizaci tréninkového kempu reprezentanta ČR. 

 

 Adolf Klepš uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti Tomáše Raka 

elektronicky před jednáním výboru. 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval, že žádost na tuto aktivitu nebyla v min. letech podána. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti a k odůvodnění nepřidělení dotace. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení doplněném dle návrhu z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 15 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/2/23/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

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

Královéhradeckého kraje na realizaci tréninkového kempu reprezentanta ČR 

II. n e d o p o r u č u j e  
 schválit přidělení dotace žádosti Tomáše Raka o neprogramovou – individuální dotaci z 

rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci tréninkového kempu reprezentanta ČR 
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III. d o p o r u č u j e  
 odůvodnit nepřidělení požadované dotace žádosti Tomáše Raka o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci tréninkového 

kempu reprezentanta ČR: „Rada/Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje žádosti 

nevyhověla/nevyhovělo, 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 12. 

Žádost Lukáše Mihulky o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na sportovní činnost syna Sebastiana Mihulky. 

 

 Adolf Klepš uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti Lukáše Mihulky 

elektronicky před jednáním výboru. 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval, že žádost na tuto aktivitu nebyla v min. letech podána. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti a k odůvodnění nepřidělení dotace. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení doplněném dle návrhu z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 15 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/2/24/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

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

Královéhradeckého kraje na sportovní činnost syna Sebastiana Mihulky 

II. n e d o p o r u č u j e  
 schválit přidělení dotace žádosti Lukáše Mihulky o neprogramovou – individuální 

dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na sportovní činnost syna Sebastiana 

Mihulky 

III. d o p o r u č u j e  
 odůvodnit nepřidělení požadované dotace žádosti Lukáše Mihulky o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na sportovní činnost syna 

Sebastiana Mihulky: „Rada/Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje žádosti 

nevyhověla/nevyhovělo, neboť nejde o žádost o mimořádnou dotaci, nýbrž o dotaci 

na běžné provozní výdaje. Mimořádné dotace kraj poskytuje jen na jedinečné akce nebo 

aktivity mimořádného významu. 

 

K bodu 13. 

Diskuze, různé. 

 

 Adolf Klepš informoval o zaslání informací k financování akce 300 zatáček Gustava Havla 

elektronicky před jednáním výboru. 

 Mgr. Jiří Pekař představil přehled účasti družstev z Královéhradeckého kraje ve vyšších 

soutěžích, který byl zaslán elektronicky spolu s materiály pro jednání výboru. Dále 

informoval o přípravě ankety Nejúspěšnější sportovec Královéhradeckého kraje 2016. 
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 Adolf Klepš informoval o společném jednání Všesportovního kolegia Královéhradeckého 

kraje a představitelů Královéhradeckého kraje, které proběhlo 23. 1. 2017. Doporučil 

členům výboru seznámit se se zápisem z jednání, který bude zaslán společně se zápisem 

z jednání výboru. 

 Eva Víšková vznesla dotaz k přístupu na internet (přes Wi-Fi) v prostorách krajského úřadu. 

Mgr. Tomáš Záviský informoval, že internet je přístupný pouze na vyžádání. 

 Členové výboru požádali o zpřístupnění internetu (přes Wi-Fi) v prostorách krajského úřadu 

při jednání výboru a uložili tajemníkovi výboru toto zajistit. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 15 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/2/25/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í  
 1. informaci o financování akce 300 zatáček Gustava Havla 

2. Přehled účasti družstev z Královéhradeckého kraje ve vyšších soutěžích 

 

 

Předseda poděkoval členům Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za účast na 2. jednání a vzhledem k tomu, že byly 

vyčerpány všechny body programu, ukončil jednání v 12:15 hodin. 
 

Příští jednání výboru proběhne: 1. 3. 2017 (od 10:00 hodin). 

 

 

 

 

 

  ........................................................   ........................................................  

 Adolf Klepš Jakub Lejsek 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 13. 2. 2017 

 

 

 

 

  .......................................................  

 podpis 


