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Z á p i s  
 

ze 4. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 5. 4. 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, 

Ing. Martin Jiránek, Petr Koleta, Jakub Lejsek, Pavel Matějka, Michal Moravec, 

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

Omluveni: Andrea Ioele, Eva Víšková 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Hosté: Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Jiří Pekař, Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Miloš Kosina, 

Ing. Václav Jarkovský, Ing. Radka Dušková, Mgr. Dana Komorová, 

Mgr. Petr Kamenický, Miroslav Vořechovský, Dana Jágrová, Mgr. Jiří Morávek 

  

Program jednání: 

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

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

3. Prezentace krajských sportovních asociací sdružených ve Všesportovním kolegiu 

Královéhradeckého kraje (Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením 

Královehradeckého kraje, Klub českých turistů). 

4. Návrh na zrušení příspěvkové organizace Plavecká škola Zéva, Hradec Králové, Eliščino 

nábř. 842. 

5. Dotační programy Královéhradeckého kraje v oblasti sport a tělovýchova a vrcholový 

a výkonnostní sport pro rok 2017. 

6. Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti volnočasových aktivit v roce 2017. 

7. Žádost o prominutí odvodu dotace – Trutnov Trails. 

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

dětí a mládeže České republiky 2017. 

9. Informace k metodice zpracování návrhu Plánu rozvoje sportu v kraji. 

10. Změna termínu jednání výboru (květen 2017). 

11. Žádost Svazku obcí Východní Krkonoše (IČ: 71188371) o neprogramovou – individuální 

dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání 4. ročníku Krakonošova 

cyklomaratonu 2017. 

12. Žádost Borského klubu lyžařů Machov z.s. (IČ: 62728644) o neprogramovou – individuální 

dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na opravu skokanského můstku s kritickým 

bodem 38 metrů. 

13. Žádost TJ Slavia Hradec Králové, z.s. (IČ: 00484326) o neprogramovou – individuální 

investiční dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na nové osvětlení sportovní haly 

TJ Slavia Hradec Králové. 

14. Diskuze, různé. 

 

 Jednání v 10:07 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 uvedl bod jednání, informoval o úpravě návrhu programu jednání 

na základě nového požadavku odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací. Mgr. Dana 

Komorová vysvětlila, že původní bod k dotačním programům byl rozdělen dle oblastí 

na samostatné body jednání. Předseda výboru také navrhl změnu pořadí projednávaných 

bodů (výměna bodu 3 a 4). 

 Ověřovatelem zápisu byl navržen Libor Šnajdr. Navržený program byl schválen 

s rozdělením původního bodu „Informace o výsledku jednání hodnotících komisí dotační 

oblasti Sport a tělovýchova a Volnočasové aktivity 2017“ na dva samostatné body jednání 

a změnou pořadí bodů 3 a 4. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/4/41/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

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

Šnajdra jako ověřovatele zápisu 

 

K bodu 3. 

Prezentace krajských sportovních asociací sdružených ve Všesportovním kolegiu 

Královéhradeckého kraje (Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením 

Královehradeckého kraje, Klub českých turistů). 

 

 Předseda výboru uvedl bod jednání a představil zástupce Centra pro integraci osob 

se zdravotním postižením Královehradeckého kraje a Klubu českých turistů. 

 Mgr. Jiří Morávek informoval o činnosti Centra pro integraci osob se zdravotním postižením 

Královehradeckého kraje. Představil významné výsledky handicapovaných sportovců kraje, 

organizační systém, pořádané významné akce. Uvedl také problémy s financováním 

sportovní činnosti handicapovaných, kteří musí za sportem mnohdy dojíždět a potřebují 

speciální sportovní zařízení a vybavení. Navrhl, že by byl vhodný samostatný dotační 

program pro handicapované sportovce. K této situaci se vyjádřil rovněž Libor Šnajdr, který 

uvedl, že specifickou situaci handicapovaných sportovců řešila také krajská komise 

při projednávání žádostí v rámci dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti 

sport a tělovýchova pro rok 2017. 

 Miroslav Vořechovský podrobně představil Klub českých turistů. Specifikoval hlavní 

činnost klubu, kterou je značkování turistických tras, pořádání veřejných turistických akcí, 

práce s mládeží a provozování a udržování turistických chat v majetku klubu. Uvedl také 

počty členů sdružení, územní rozčlenění a další informace. Poukázal také na nedostatečnou 

dopravní obslužnost, se kterou se potýkají při pořádání veřejných turistických akcích. 

 Petr Koleta upozornil na dotační podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje Klubu 

českých turistů na údržbu turistického značení v kraji. Miroslav Vořechovský za tuto 

podporu kraji velice poděkoval a uvedl, že bez této podpory by údržba turistických tras 

nebyla možná. 

 



 Strana 3 (celkem 9)  

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/4/42/2017 

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 (Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením 

Královehradeckého kraje, Klub českých turistů) 

 

K bodu 4. 

Návrh na zrušení příspěvkové organizace Plavecká škola Zéva, Hradec Králové, Eliščino 

nábř. 842. 

 

 Adolf Klepš uvedl bod jednání, informoval o zaslání podkladů – důvodové zprávy k bodu 

jednání elektronicky a předal slovo pracovníků odboru školství KÚ Královéhradeckého 

kraje. 

 Mgr. Miloš Kosina popsal historii převodu plavecké školy na kraj (delimitací), popsal hlavní 

předmět činnosti, kterým je výuka plavání žáků mateřských a základních škol zejména 

z Hradce Králové a blízkého okolí. Dále uvedl, že plaveckou školu, jako svou příspěvkovou 

organizaci zřizuje kromě Královéhradeckého kraje pouze Zlínský kraj. Informoval také, že o 

záměru zrušení příspěvkové organizace Plavecké školy Zéva byl informován Magistrát 

města Hradec Králové. 

 Informaci doplnil Ing. Václav Jarkovský, který uvedl informace k vývoji financování 

plavecké školy, o postupném dofinancovávání plavecké školy z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje, ke kterému bylo nutné přistoupit po rozhodnutí města Hradec 

Králové o omezení financování plaveckých kurzů škol z Hradce Králové. 

 Mgr. Jana Berkovcová vznesla dotaz, zda někdo řešil, jak budou odborně zajištěny plavecké 

kurzy pro děti ze škol Hradce Králové (po zrušení plavecké školy). Mgr. Miloš Kosina 

k tomuto dotazu uvedl, že Magistrát města Hradec Králové tuto situaci vyřeší. Obdobně to 

musí řešit všechny ostatní města v kraji, které také pro žáky svých škol plaveckou výuku 

zajišťují a financují z vlastního rozpočtu. 

 Adolf Klepš poukázal na důležitost výuky plavání, která by měla patřit k základní pohybové 

gramotnosti. 

 Mgr. Táňa Šormová uvedla, že se tato problematika řešila v minulém volebním období. 

Dle jejího názoru by toto mělo primárně řešit v celé České republice MŠMT ČR tak, aby 

byla garantována patřičná úroveň odbornosti výuky plavání. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/4/43/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 návrh na zrušení příspěvkové organizace Plavecká škola Zéva, Hradec Králové, 

Eliščino nábř. 842 
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II. b e r e  n a  v ě d o m í  
 návrh na zrušení příspěvkové organizace Plavecká škola Zéva, Hradec Králové, 

Eliščino nábř. 842 k 31. 8. 2017 

 

K bodu 5. 

Dotační programy Královéhradeckého kraje v oblasti sport a tělovýchova a vrcholový 

a výkonnostní sport pro rok 2017. 

 

 Adolf Klepš uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů elektronicky před jednáním 

výboru. 

 Mgr. Dana Komorová uvedla základní – souhrnné údaje k programům v oblasti sport 

a tělovýchova a vrcholový a výkonnostní sport. Přednesla také návrh hodnotící komise 

na navýšení finančních prostředků do oblasti sportu a tělovýchovy o 1,5 mil. Kč II. změnou 

rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2017 a podpoření projektů již podpořených 

v dotačním programu 17SPT06 formou navýšení poskytnuté dotace a zařazení 

do podpořených i projektů v zásobníku projektů jmenovaného programu; v případě 

nevyčerpání navýšení alokace podpoření i projektů z jiných dotačních programů oblasti 

sport a tělovýchova umístěných v zásobníku projektů. 

 Petr Koleta upozornil na nízké částky navrhovaných dotací u některých žádostí. Zároveň 

poukázal na skutečnost, že dobrovolní pracovníci sportovních klubů se věnují dětem 

a mnohdy jim již nezbývá čas na vyplňování a podávání žádostí o dotaci. 

 Mgr. Jana Berkovcová navrhla přísněji posuzovat individuální dotace. 

 Adolf Klepš uvedl, že je celorepublikově špatně nastavený systém podpory sportu. 

 Ing. Ladislav Brykner poukázal na důležitost podpory vrcholového sportu. Uvedl, 

že s poskytováním individuálních dotací souhlasí, ale je potřeba určit pravidla. Zároveň 

je také nutné navýšit celkovou podporu sportu z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 

 Jakub Lejsek uvedl, že pravidla k poskytování dotací projednává a může navrhnout 

příslušný výbor. 

 Helena Rezková poukázala na výrazný rozdíl v navrhované podpoře u některých projektů 

v programech na podporu pohybové gramotnosti (program č. 17SPT01) a celoroční 

pravidelné sportovní činnosti mládeže (program č. 17SPT06). Jako příklad srovnala dva 

projekty z těchto programů. Dle jejího názoru je nutné upravit pravidla dotačních programů 

tak, aby podpora projektů pohybové gramotnosti nebyla proti ostatním výrazně vyšší. 

Zároveň navrhla snížit alokaci programu č. SPT01 o 500.000,- Kč a zvýšit alokaci programu 

č. SPT06. 

 Mgr. Dana Komorová upozornila, že alokace jsou nastaveny dle Záměru rozvoje 

sportovních a volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji (schváleného 

Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje). Dle jejího názoru není podpora projektů 

v programu č. 17SPT01 vysoká, pouze je, díky alokacím, nízká podpora v některých 

ostatních programech na oblast sportu. 

 Mgr. Tomáš Hendrych navrhl navýšení objemu finančních prostředků na dotační programy 

v oblasti sportu, zřídit pracovní skupinu pro přípravu návrhu dotačních programů 

Královéhradeckého kraje v oblasti sportu na rok 2018 a vyčlenit podporu vrcholových 

klubů. 

 Mgr. Táňa Šormová upozornila na nutnou podporu pohybové gramotnosti, která je důležitá 

jak u dětí a mládeže, tak také seniorů. Dle jejího názoru není omezování podpory pohybové 

gramotnosti z rozpočtu Královéhradeckého kraje vhodné (i vzhledem k nedostatku 

finančních prostředků některých rodin a klesající úrovni pohybové gramotnosti v ČR). 

 Mgr. Tomáš Záviský shrnul nastavení systému dotačních programů a poskytování dotací 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje i hodnocení žádostí. Uvedl, že každá žádost je 

ohodnocena dle zastupitelstvem schválených kritérií. Body jsou žádostem uděleny 

dle předem stanovených tabulek s hodnotícími škálami projednávaných příslušným 

výborem. V kritériích jsou zohledňovány a zapracovány různorodé významné parametry 

vztahující se k danému projektu. Jako příklad promítl obsahové náplně hodnotících tabulek 

programu 17SPT02. Dále poukázal na dobře nastavené portfolio 8 dotačních programů 



 Strana 5 (celkem 9)  

Královéhradeckého kraje, které pokrývá většinu aktivit sportovních organizací (kromě 

investičních nákladů, na jejichž podporu by muselo být vyčleněn větší objem finančních 

prostředků). Upozornil také na nedostatečnou alokaci na některé dotační programy v oblasti 

sportu – např. v programu 17SPT06 Královéhradecký kraj uspokojí pouze 18 % požadavku 

žadatelů. Celkově v oblasti sportu Královéhradecký kraj poskytne 31 % z požadované 

dotace. 

 Po diskuzi se členové výboru shodli na nutnosti svolat pracovní skupinu, která bude 

pracovat na návrhu dotačních programů Královéhradeckého kraje pro rok 2018. Do této 

pracovní skupiny se přihlásilo 5 členů výboru. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/4/44/2017 

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 výsledku jednání hodnotící komise o žádostech o dotaci podaných 

do dotačních programů oblastí Sport a tělovýchova a Vrcholový a výkonnostní sport 

v roce 2017 

II. d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu alokací dle přílohy č. 2 

důvodové zprávy 

III. u s t a n o v u j e  
 pracovní skupinu pro přípravu návrhu dotačních programů Královéhradeckého kraje 

v oblasti sportu na rok 2018 ve složení: 

 Ing. Ladislav Brykner 

 Jakub Lejsek  

 Helena Rezková 

 Libor Šnajdr 

 Eva Víšková 

 

K bodu 6. 

Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti volnočasových aktivit v roce 2017. 

 

 Adolf Klepš uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů elektronicky před jednáním 

výboru. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/4/45/2017 

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 výsledku jednání hodnotící komise, která doporučila Zastupitelstvu 

Královéhradeckého kraje schválit změnu alokací a poskytnutí dotačních prostředků 

na veřejně prospěšné projekty v oblasti volnočasových aktivit v roce 2017 
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K bodu 7. 

Žádost o prominutí odvodu dotace – Trutnov Trails. 

 

 Adolf Klepš uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů elektronicky před jednáním 

výboru. 

 Mgr. Edita Vaňková uvedla, že podle jejího názoru se jedná o poměrně závažná pochybení. 

 Ing. Martin Jiránek a Mgr. Tomáš Hendrych vysvětlili situaci ohledně využití dotace 

i pochybení příjemce dotace. Uvedli, že jde o pochybení formální charakteru nezkušeného 

žadatele o dotaci. Potvrdili, že Trutnov Trails projekt realizuje a buduje MTB stezky 

pro veřejnost v okolí Trutnova. 

 Mgr. Petr Kamenický doplnil informaci k pochybením žadatele a uvedl, že podobný areál 

je v České republice kromě Královéhradeckého kraje pouze v jednom kraji. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VST/4/46/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit prominutí nařízeného odvodu 

za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté spolku Trutnov Trails na údržbu 

a výstavbu MTB stezek ve výši 90% a příslušného penále ve výši 100 % 

 

K bodu 8. 

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

dětí a mládeže České republiky 2017. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský v krátkosti informoval o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje 

na Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2017 a vzhledem k dlouhému 

času jednání výboru uvedl, že podrobněji bude o přípravě krajské výpravy informovat 

na dalším jednání výboru. 

 

K bodu 9. 

Informace k metodice zpracování návrhu Plánu rozvoje sportu v kraji. 

 

 Adolf Klepš uvedl bod jednání a informoval o zaslání rozsáhlých podkladů elektronicky 

před jednáním výboru. 

 Mgr. Tomáš Záviský krátce okomentoval zaslané podklady a situaci ohledně zpracování 

Plánu rozvoje sportu ČR, který má Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložit 

vládě do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona 230/2016 Sb. – tedy do konce června 

2017 (dle informace od MŠMT ČR nebude pravděpodobně tento termín dodržen). 

Informoval, že se zúčastnil semináře MŠMT ČR k plánům rozvoje sportu. Podrobněji bude 

problematika plánů rozvoje sportu řešena na dalších jednání výboru. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/4/47/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í  
 informace k metodice zpracování návrhu Plánu rozvoje sportu v kraji 

 

K bodu 10. 

Změna termínu jednání výboru (květen 2017). 

 

 Mgr. Tomáš Záviský požádal výboru o změnu termínu květnového jednání výboru. 

V plánovaném termínu se zúčastní porady s odborem mládeže MŠMT ČR. 

 Proběhla diskuze k novému termínu jednání. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VST/4/48/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. s c h v a l u j e  
 změnu termínu jednání výboru – květen 2017: 10. 5. 2017, od 10:00 hodin 

 

K bodu 11. 

Žádost Svazku obcí Východní Krkonoše (IČ: 71188371) o neprogramovou – individuální 

dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání 4. ročníku Krakonošova 

cyklomaratonu 2017. 

 

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

Východní Krkonoše elektronicky před jednáním výboru. 

 Žádost okomentoval Mgr. Tomáš Hendrych. Uvedl informace k počtu účastníků, k historii 

a financování projektu. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VST/4/49/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost Svazku obcí Východní Krkonoše (IČ: 71188371) o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání 4. ročníku 

Krakonošova cyklomaratonu 2017 
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II. d o p o r u č u j e  
 orgánům Královéhradeckého kraje  

1. schválit přidělení dotace žádosti Svazku obcí Východní Krkonoše (IČ: 71188371) 

o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

na pořádání 4. ročníku Krakonošova cyklomaratonu 2017 ve výši 100.000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace žádosti Svazku obcí Východní 

Krkonoše (IČ: 71188371) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na pořádání 4. ročníku Krakonošova cyklomaratonu 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 12. 

Žádost Borského klubu lyžařů Machov z.s. (IČ: 62728644) o neprogramovou – individuální 

dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na opravu skokanského můstku s kritickým 

bodem 38 metrů. 

 

 Adolf Klepš 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: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/4/50/2017 

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 skokanského můstku 

s kritickým bodem 38 metrů 

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

lyžařů Machov z.s. (IČ: 62728644) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na opravu skokanského můstku s kritickým bodem 38 metrů 

ve výši 180.000,- Kč 

 

K bodu 13. 

Žádost TJ Slavia Hradec Králové, z.s. (IČ: 00484326) o neprogramovou – individuální 

investiční dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na nové osvětlení sportovní haly TJ 

Slavia Hradec Králové. 

 

 Adolf Klepš uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti TJ Slavia Hradec 

Králové, z.s. elektronicky před jednáním výboru. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení doplněném dle návrhu z diskuze. 
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Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VST/4/51/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 žádost TJ Slavia Hradec Králové, z.s. (IČ: 00484326) o neprogramovou – individuální 

investiční dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na nové osvětlení sportovní haly 

TJ Slavia Hradec Králové 

II. d o p o r u č u j e  
 orgánům Královéhradeckého kraje schválit přidělení investiční dotace žádosti TJ Slavia 

Hradec Králové, z.s. (IČ: 00484326) o neprogramovou – individuální investiční dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na nové osvětlení sportovní haly TJ Slavia Hradec 

Králové ve výši 90.000,- Kč 

 

K bodu 14. 

Diskuze, různé. 

 

 Mgr. Jiří Pekař informoval o průběhu slavnostního vyhlášení nejúspěšnějších sportovců 

Královéhradeckého kraje 2016 a poděkoval výboru za podporu této významné krajské akce. 

Dále vyzval členy výboru k zaslání námětů a připomínek k této akci. 

 

 

Předseda poděkoval členům Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za účast na 4. jednání a vzhledem k tomu, že byly 

vyčerpány všechny body programu, ukončil jednání v 13:15 hodin. 
 

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

 

 

 

 

 

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

 Adolf Klepš Libor Šnajdr 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 21. 4. 2017 

 

 

 

 

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

 podpis 


