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Z á p i s  
 

z 3. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 1. 3. 2017 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 

v RegioCentru Nový pivovar, Hradec Králové 

 

 
 

Přítomni: Mgr. Jana Berkovcová, Ing. Ladislav Brykner, Andrea Ioele, Ing. Martin Jiránek, 

Petr Koleta, Jakub Lejsek, Pavel Matějka, Helena Rezková, Libor Šnajdr, Josef Tylš, 

Mgr. Edita Vaňková, Eva Víšková 

Omluveni: Adolf Klepš, Mgr. Tomáš Hendrych, Michal Moravec 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Hosté: JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D., JUDr. Radmila Šulcová, Mgr. Svatava Odlová, 

Mgr. Jiří Pekař, Ing. Radka Dušková, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., 

Mgr. Petr Kamenický, Miloš Židík, Josef Donát, Ing. Bohuslav Čáp 

  

Program jednání: 

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

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

3. Prezentace informací k žádosti HK - cyklo s.r.o. na „East Bohemia Tour, Grand Prix KHK 

2017“. 

4. Struktura analýz dotačních programů Královéhradeckého kraje na oblast sportu, 

tělovýchovy a volnočasových aktivit 2017. 

5. Dotační program 17KPMKHK, oblast volnočasové aktivity – ustavení hodnotící komise a 

termín jednání hodnotící komise. 

6. Prezentace krajských sportovních asociací sdružených ve Všesportovním kolegiu 

Královéhradeckého kraje (Autoklub, Orel). 

7. Návrh účasti výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách VIII. zimní olympiády dětí 

a mládeže České republiky 2018. 

8. Poskytnutí dotací na individuální účel. 

9. Informace o rozdělení mimořádných účelových příspěvků na podporu projektů v oblasti 

vzdělávání, prevence rizikového chování, volnočasových aktivit a sportu školám a školským 

zařízením zřizovaným Královéhradeckým krajem. 

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

kraje na realizaci tréninkového kempu reprezentanta ČR. 

11. Žádost Ski klubu Špindl PRODUKCE s.r.o.  (IČ: 25253051) o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání Mezinárodního 

mistrovství České republiky v alpských disciplínách 2017. 

12. Žádost Z&S Apache Teamu, z.s. (IČ: 26611848) o neprogramovou – individuální dotaci z 

rozpočtu Královéhradeckého kraje na organizace Bike Víkendu MTB 2017 v Peci 

pod Sněžkou a závodu Českého poháru MTB cross-country 2017. 

13. Žádost Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 

1620  (IČ: 71236554) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje na projekt Zlatý oříšek Královéhradeckého kraje – 3. ročník krajského kola. 

14. Žádost Sportovního klubu Nové Město nad Metují z.s. (IČ: 44500254) o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci mezinárodního 

atletického mítinku Velká cena Nového Města nad Metují 2017 (41. ročník). 

15. Žádost Sportovního klubu Nové Město nad Metují z.s. (IČ: 44500254) o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci Světového 

žebříčkového turnaje a Evropského poháru v paralympijské lukostřelbě 2017 (21. ročník). 

16. Žádost TRI CLUB Dobruška o dodatečné zařazení žádosti o dotaci na projekt Dobrušský 

pohár 2017 do dotačního programu Královéhradeckého kraje č. 17SPT03 . 

17. Diskuze, různé. 
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 Jednání v 10:00 hodin zahájila Mgr. Edita Vaňková, která přivítala členy výboru, hosty 

jednání a omluvila předsedu výboru. Od 10:20 jednání řídil místopředseda Výboru pro sport, 

tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Martin Jiránek. 

 

K bodu 2. 

Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. 

 

 Mgr. Edita Vaňková přečetla návrh programu jednání a vyzvala členy výboru k jeho 

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

zápisu byla navržena Eva Víšková. Navržený program byl schválen beze změny. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/3/26/2017 

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 Evu 

Víškovou jako ověřovatele zápisu 

 

K bodu 3. 

Prezentace informací k žádosti HK - cyklo s.r.o. na „East Bohemia Tour, Grand Prix KHK 

2017“. 

 

 Mgr. Edita Vaňková uvedla bod jednání a představila zástupce HK - cyklo s.r.o. 

 Miloš Židík seznámil výbor s projektem East Bohemia Tour, Grand Prix Královéhradeckého 

kraje 2017. Informoval o historii a výboji projektu, o prezentaci kraje v rámci akce, 

spolupráci s médii, doprovodném programu atd. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/3/27/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  
 informace o projektu East Bohemia Tour, Grand Prix Královéhradeckého kraje 2017 

 

K bodu 4. 

Struktura analýz dotačních programů Královéhradeckého kraje na oblast sportu, 

tělovýchovy a volnočasových aktivit 2017. 

 

 Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. seznámil výbor s analýzou dotačních programů 

Královéhradeckého kraje na oblast sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit z roku 2014 

- 2015 (zaslanou elektronicky před jednáním výboru). Upozornil na změnu dotačních 

programů vyhlášených na oblast volnočasových aktivit na rok 2017 a nemožnost přímého 

srovnání roku 2017 s předcházejícími roku. Dále uvedl, že v oblasti sportu a tělovýchovy 

může být struktura zachována. 



 Strana 3 (celkem 11)  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/3/28/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  
 návrh struktury analýz dotačních oblastí sport a tělovýchova a volnočasové aktivity dětí 

a mládeže 

 

K bodu 5. 

Dotační program 17KPMKHK, oblast volnočasové aktivity – ustavení hodnotící komise 

a termín jednání hodnotící komise. 

 

 Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. stručně informoval o dotačním programu 17KPMKHK 

částečně realizovaného z finančních prostředků získaných od MŠMT ČR. Uvedl, že jde 

o obdobný systém jako u krajských dotačních programů a požádal výboru o navržení složení 

hodnotící komise pro tento program a schválení termínu jednání hodnotící komise 

na 17. 5. 2017 od 13:00 hodin. 

 Mgr. Tomáš Záviský upozornil na doplnění textu návrhu usnesení o účast vedoucí oddělení 

primárního a zájmového vzdělávání Mgr. Svatavy Odlová. Členové výboru s návrhem 

souhlasili. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 2 

 

USNESENÍ VST/3/29/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. s c h v a l u j e  
 termín jednání hodnotící komise na 17. 5. 2017 od 13:00 hodin 

II. n a v r h u j e  
 Radě Královéhradeckého kraje schválit hodnotící komisi pro oblast volnočasových 

aktivit v tomto složení: 

 

 Mgr. Jana Berkovcová (předseda komise) 

 Michal Moravec (člen komise) 

 Helena Rezková (člen komise) 

 Libor Šnajdr (člen komise) 

 Josef Tylš (člen komise) 

 Ing. Martin Jiránek (náhradník) 

 

Přizvání pracovníků odboru grantů a dotací a školství: 

Vedoucí odboru: Mgr. Ivana Kudrnáčová 

Vedoucí oddělení krajských dotací: Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 

Administrátor oblasti: Mgr. Dana Komorová 

Vedoucí oddělení primárního a zájmového vzdělávání: Mgr. Svatava Odlová 

Odborný garant za odbor školství: Mgr. Tomáš Záviský 
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K bodu 6. 

Prezentace krajských sportovních asociací sdružených ve Všesportovním kolegiu 

Královéhradeckého kraje (Autoklub, Orel). 

 

 Ing. Martin Jiránek uvedl bod jednání a představil zástupce Autoklubu a Orla. 

 Josef Donát informoval o činnosti Autoklub, o nově zvoleném vedení spolku a o pořádaných 

akcích. 

 Ing. Bohuslav Čáp informoval o historii vzniku Orla a župě Brynychova, o počtech 

sdružených jednot v rámci celé České republiky a o počtech jednot v Královéhradeckém 

kraji (10 jednot, 803 členů). 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/3/30/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  
 informace o krajských sportovních asociací sdružených ve Všesportovním kolegiu 

Královéhradeckého kraje (Autoklub, Orel) 

 

K bodu 7. 

Návrh účasti výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách VIII. zimní olympiády dětí 

a mládeže České republiky 2018. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval o obdržení pozvání na Hry VIII. zimní olympiády dětí 

a mládeže České republiky 2018 (dále jen ODM 2018), specifikoval základní informace 

o ODM 2018 a představil návrh účasti výpravy Královéhradeckého kraje na této významné 

sportovní akci. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/3/31/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. p r o j e d n a l  
 informaci o Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2018 

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

1. schválit účast výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách VIII. zimní olympiády 

dětí a mládeže České republiky 2018 

2. pověřit odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, ve spolupráci 

s ostatními odbory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, zajištěním všech 

kroků souvisejících s přípravou a organizací účasti výpravy Královéhradeckého 

kraje na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2018 
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K bodu 8. 

Poskytnutí dotací na individuální účel. 

 

 Mgr. Petr Kamenický informoval výbor o návrhu na poskytnutí individuálních dotací 

z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na oblast sportu. Finanční prostředky pro tento 

účel jsou v rozpočtu kraje rozpočtovány pouze změnami rozpočtu (bude projednáno 

v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 27. 3. 2017). Dále okomentoval vybrané žádosti 

a návrh pracovní skupiny rady kraje. Upozornil na žádost Mountfield HK, a.s. na Vrcholový 

hokej, u které ještě řeší účel dotace. 

 Josef Tylš upozornil na položku „odměny“ u žádosti Mountfield HK, a.s. na Vrcholový 

hokej. 

 Proběhla rozsáhlá diskuze zejména k osobním nákladům a odměnám pro hráče. 

 Dále členové výboru požádali o zasílání návrhů pracovní skupiny před jednáním výboru 

(společně s podkladovými materiály k žádostem). 

 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D., uvedl, že si kraj musí ujasnit, zda je potřeba vrcholový 

sport z rozpočtu kraje podporovat. Dále uvedl, že Výbor pro sport, tělovýchovu 

a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje je pro vedení kraje důležitým 

partnerem a odborným orgánem. 

 Ing. Ladislav Brykner řekl, že je pro podporu vrcholových sportovců, kteří jsou velkým 

pozitivním vzorem pro děti a mládež. 

 Mgr. Jiří Pekař uvedl, že podpora těchto projektů je v pořádku a že díky finanční podpoře 

kraje neodcházejí sportovci kolektivních sportů do jiných klubů mimo kraj za lepšími 

podmínkami. Toto však neplatí u individuálních sportovců. 

 JUDr. Radmila Šulcová stručně shrnula systém poskytování finančních podpory z  rozpočtu 

Královéhradeckého kraje a upozornila, že systém je stanoven, ale je potřeba zvážit, zda 

je nastaven správně (aby vyhovoval potřebám a prioritám kraje). 

 Ing. Ladislav Brykner uvedl, že dle jeho zkušeností nelze všechnu podporu zorganizovat 

systémově. 

 Mgr. Tomáš Záviský upozornil, že na podporu vrcholového sportu vyhlašuje 

Královéhradecký kraj od roku 2012 dotační program č. SPT08 „Podpora vrcholového 

a výkonnostního sportu“. Pravidla jsou zde nastavena a důvodem vzniku tohoto programu 

byla potřeba stanovení jasných pravidel pro podporu vrcholového sportu z rozpočtu kraje. 

 Členové výboru diskutovali nad přesným zněním usnesení výboru. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/3/32/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  
 předložené žádosti na individuální dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 

uvedené v důvodové zprávě 

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

1. upravit pravidla dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti sportu – 

navýšit částky maximální výše dotace v jednotlivém případě a navýšit celkový 

objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Královéhradeckého kraje 

na podporu stanoveného účelu v těchto programech 

2. nepodporovat v rámci individuálních dotací odměny pro hráče 
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K bodu 9. 

Informace o rozdělení mimořádných účelových příspěvků na podporu projektů v oblasti 

vzdělávání, prevence rizikového chování, volnočasových aktivit a sportu školám a školským 

zařízením zřizovaným Královéhradeckým krajem. 

 

 Mgr. Svatava Odlová uvedla bod jednání a informoval o zaslání kompletních podkladů 

k mimořádným účelovým příspěvkům (dále jen MUP), na podporu projektů v oblasti 

vzdělávání, prevence rizikového chování, volnočasových aktivit a sportu školám a školským 

zařízením zřizovaným Královéhradeckým krajem elektronicky před jednáním výboru. 

Dále shrnula vývoj řešení MUP v minulých letech, informovala o alokovaných finančních 

prostředcích v rozpočtu kraje, o počtech a výši požadovaných příspěvků v letošním roce, 

o proběhlém hodnocení a podané žádosti na navýšení alokace na MUP v oblasti sportu 

a volnočasových aktivit (u kterých byl rozdíl alokovaných a požadovaných prostředků 

největší – bez požadovaného navýšení by byl kraj schopen pokrýt pouze 13,9 % požadavku 

krajských škol). 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/3/33/2017 

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 rozdělení finančních prostředků na podporu projektů v oblasti vzdělávání, 

prevence rizikového chování, volnočasových aktivit a sportu škol a školských zařízení 

zřizovaných Královéhradeckým krajem 

 

K bodu 10. 

Žádost Tomáše Raka o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje na realizaci tréninkového kempu reprezentanta ČR. 

 

 Ing. Martin Jiránek uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti Tomáše 

Raka elektronicky před jednáním výboru. 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval o důvodech opakovaného předložení žádostí k projednání 

a 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: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/3/34/2017 

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 
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II. d o p o r u č u j e  

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

dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci tréninkového kempu 

reprezentanta ČR ve výši 10.000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace žádosti Tomáše Raka 

o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

na realizaci tréninkového kempu reprezentanta ČR: 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. 

III. r u š í  
 usnesení Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje č. VST/2/23/2017 ze dne 1. 2. 2017 

 

K bodu 11. 

Žádost Ski klubu Špindl PRODUKCE s.r.o. (IČ: 25253051) o neprogramovou – individuální 

dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání Mezinárodního mistrovství České 

republiky v alpských disciplínách 2017. 

 

 Ing. Martin Jiránek uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti Ski klubu 

Špindl PRODUKCE s.r.o. elektronicky před jednáním výboru 

 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: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/3/35/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. p r o j e d n a l  
 žádost Ski  klubu Špindl PRODUKCE s.r.o.  (IČ: 25253051) o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání Mezinárodního 

mistrovství České republiky v alpských disciplínách 2017 

II. d o p o r u č u j e  
 1. schválit přidělení dotace žádosti Ski  klubu Špindl PRODUKCE s.r.o.  

(IČ: 25253051) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na pořádání Mezinárodního mistrovství České republiky 

v alpských disciplínách 2017 ve výši 50.000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace žádosti Ski  klubu Špindl 

PRODUKCE s.r.o.  (IČ: 25253051) o neprogramovou – individuální dotaci z 

rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání Mezinárodního mistrovství České 

republiky v alpských disciplínách 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 
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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 Z&S Apache Teamu, z.s. (IČ: 26611848) o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na organizace Bike Víkendu MTB 2017 v Peci 

pod Sněžkou a závodu Českého poháru MTB cross-country 2017. 

 

 Ing. Martin Jiránek uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti Z&S 

Apache Teamu, z.s. elektronicky před jednáním výboru 

 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: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/3/36/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. p r o j e d n a l  
 žádost Z&S Apache Teamu, z.s. (IČ: 26611848) o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na organizace Bike Víkendu MTB 2017 v Peci pod 

Sněžkou a závodu Českého poháru MTB cross-country 2017 

II. d o p o r u č u j e  
 schválit přidělení dotace žádosti Z&S Apache Teamu, z.s. (IČ: 26611848) 

o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

na organizace Bike Víkendu MTB 2017 v Peci pod Sněžkou a závodu Českého poháru 

MTB cross-country 2017 ve výši 100.000,- Kč 

 

K bodu 13. 

Žádost Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620 

(IČ: 71236554) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

na projekt Zlatý oříšek Královéhradeckého kraje – 3. ročník krajského kola. 

 

 Ing. Martin Jiránek uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti Domu dětí 

a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620 elektronicky 

před jednáním výboru. 

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

dotace. Členové výboru dále diskutovali o realizaci projektu v dalších krajích. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/3/37/2017 

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 JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 

1620 (IČ: 71236554) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 



 Strana 9 (celkem 11)  

Královéhradeckého kraje na projekt Zlatý oříšek Královéhradeckého kraje – 3. ročník 

krajského kola 

II. d o p o r u č u j e  
 1. schválit přidělení dotace žádosti Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové 

nad Labem, Spojených národů 1620 (IČ: 71236554) o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na projekt Zlatý oříšek 

Královéhradeckého kraje – 3. ročník krajského kola ve výši 60.000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace žádosti Domu dětí a mládeže 

JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620 (IČ: 71236554) 

o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

na projekt Zlatý oříšek Královéhradeckého kraje – 3. ročník krajského kola: 

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 Sportovního klubu Nové Město nad Metují z.s. (IČ: 44500254) o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci mezinárodního 

atletického mítinku Velká cena Nového Města nad Metují 2017 (41. ročník). 

 

 Ing. Martin Jiránek uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti 

Sportovního klubu Nové Město nad Metují z.s. elektronicky před jednáním výboru. 

 Libor Šnajdr informoval o akci. Dále uvedl, že Všesportovní kolegium Královéhradeckého 

kraje akci navrhlo zařadit do trvalých záštit rady kraje a že je akce zařazena mezi 4 

nejprestižnější atletické mítinky v České republice. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VST/3/38/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. p r o j e d n a l  
 žádost Sportovního klubu Nové Město nad Metují z.s. (IČ: 44500254) o neprogramovou 

– individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci mezinárodního 

atletického mítinku Velká cena Nového Města nad Metují 2017 (41. ročník) 

II. d o p o r u č u j e  
 schválit přidělení dotace žádosti Sportovního klubu Nové Město nad Metují z.s. 

(IČ: 44500254) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje na realizaci mezinárodního atletického mítinku Velká cena Nového Města nad 

Metují 2017 (41. ročník) ve výši 150.000,- Kč 

 

K bodu 15. 

Žádost Sportovního klubu Nové Město nad Metují z.s. (IČ: 44500254) o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci Světového žebříčkového 

turnaje a Evropského poháru v paralympijské lukostřelbě 2017 (21. ročník). 
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 Ing. Martin Jiránek uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti 

Sportovního klubu Nové Město nad Metují z.s. elektronicky před jednáním výboru. 

 Libor Šnajdr informoval o akci. Dále uvedl, že jde o velice prestižní evropskou akci 

a že mnoho finančních prostředků zůstane v regionu. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VST/3/39/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. p r o j e d n a l  
 žádost Sportovního klubu Nové Město nad Metují z.s. (IČ: 44500254) o neprogramovou 

– individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci Světového 

žebříčkového turnaje a Evropského poháru v paralympijské lukostřelbě 2017 

(21. ročník) 

II. d o p o r u č u j e  
 schválit přidělení dotace žádosti Sportovního klubu Nové Město nad Metují z.s. 

(IČ: 44500254) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje na realizaci Světového žebříčkového turnaje a Evropského poháru v paralympijské 

lukostřelbě 2017 (21. ročník) ve výši 300.000,- Kč 

 

K bodu 16. 

Žádost TRI CLUB Dobruška o dodatečné zařazení žádosti o dotaci na projekt Dobrušský 

pohár 2017 do dotačního programu Královéhradeckého kraje č. 17SPT03. 

 

 Ing. Martin Jiránek uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti TRI CLUB 

Dobruška elektronicky před jednáním výboru. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 2 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/3/40/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. p r o j e d n a l  
 žádost TRI CLUB Dobruška o dodatečné zařazení žádosti o dotaci na projekt 

Dobrušský pohár 2017 do dotačního programu Královéhradeckého kraje č. 17SPT03 

II. n e d o p o r u č u j e  
 dodatečné zařazení žádosti žádost TRI CLUB Dobruška o dotaci na projekt Dobrušský 

pohár 2017 do dotačního programu Královéhradeckého kraje č. 17SPT03 
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K bodu 17. 

Diskuze, různé. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval o počtech podaných nominací dobrovolníků pracujících 

s dětmi a mládeží a požádal členy výboru o stanovení termínu jednání komise pro výběr 

dobrovolníků oceněných cenou ve III. ročníku Oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi 

a mládeží v Královéhradeckém kraji „Zlatá koruna Královéhradeckého kraje“. Členové 

komise schválili termín 21. 3. 2017, od 9:00 hodin. 

 

 

Místopředseda poděkoval členům Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za účast na 3. jednání a vzhledem k tomu, že byly 

vyčerpány všechny body programu, ukončil jednání v 12:30 hodin. 
 

Příští jednání výboru proběhne: 5. 4. 2017 (od 10:00 hodin). 

 

 

 

 

 

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

 Adolf Klepš Eva Víšková 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 10. 3. 2017 

 

 

 

 

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

 podpis 


