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Z á p i s  
 

z 5. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 10. 5. 2017 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Karla Rokitanského 

v RegioCentru Nový pivovar, Hradec Králové 

 

 
 

Přítomni: Mgr. Jana Berkovcová, Ing. Ladislav Brykner, Mgr. Tomáš Hendrych, Andrea Ioele, 

Ing. Martin Jiránek, Petr Koleta, Jakub Lejsek, Helena Rezková, Libor Šnajdr, 
Josef Tylš, Eva Víšková 

Omluveni: Adolf Klepš, Pavel Matějka, Michal Moravec, Mgr. Edita Vaňková 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Hosté: Mgr. Martina Berdychová, JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D., Mgr. Svatava Odlová, 
Mgr. Jiří Pekař, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., Bc. Ondřej Knotek, 
Mgr. Dana Komorová, Mgr. Zdena Horčičková, Martin Paur 

  

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 (Královéhradecká krajská asociace Sport pro všechny, Český svaz 
kin-ballu z.s.). 

4. Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 
5. Analýza dotačních programů v oblasti sportu a tělovýchovy 2017/2016. 
6. Analýza dotačních programů v oblasti volnočasových aktivit za rok 2017. 

7. Průběžná zpráva o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na Hry VIII. letní olympiády 
dětí a mládeže České republiky 2017. 

8. Poskytnutí neprogramových – individuálních dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
Všesportovnímu kolegiu Královéhradeckého kraje a krajským sdružením – členům 
Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje. 

9. Žádost Tělovýchovné jednoty zdravotně postižených sportovců ČECHIE Hradec Králové, 
z.s. (IČ: 49333003) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje na pořádání Mezinárodního turnaje ve stolním tenisu družstev tělesně postižených 
mužů a žen „O pohár města Hradce Králové“. 

10. Žádost Petra Martinovského (roč.: 1970) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na podporu hráče squashe Vojtěcha Martinovského. 

11. Žádost ŠŠPM Lipky HK, spolek (IČ: 03417417) o neprogramovou – individuální dotaci 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje na účast na mezinárodním turnaji – 15. ročníku 
Mistrovství Evropské Unie mládeže. 

12. Žádost TJ Delfín Náchod, z.s. (IČ: 00527998) o neprogramovou – individuální dotaci 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje na soustředění – výcvikový tábor krajského výběru 
plavání před ODM 2017. 

13. Žádost Východočeského oblastního tenisového svazu (IČ: 05249520) o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na materiální podporu soutěží 
družstev i jednotlivců řízených VOTS. 

14. Diskuze, různé. 
 

 Jednání v 10:00 hodin zahájil a řídil místopředseda výboru Ing. Martin Jiránek, který přivítal 
členy výboru, hosty jednání a omluvil předsedu výboru.  
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K bodu 2. 

Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. 
 

 Ing. Martin Jiránek přečetl návrh programu jednání a vyzvala členy výboru k jeho doplnění. 
Navržený program byl schválen se změnou navrženou oddělení krajských dotací. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/5/52/2017 

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 Mgr. Janu Berkovcovou jako ověřovatele zápisu 

 

K bodu 3. 

Prezentace krajských sportovních asociací sdružených ve Všesportovním kolegiu 
Královéhradeckého kraje (Královéhradecká krajská asociace Sport pro všechny, Český svaz 
kin-ballu z.s.). 

 

 Ing. Martin Jiránek uvedl bod jednání a představil zástupce Královéhradecké krajské 
asociace Sport pro všechny a Českého svazu kin-ballu z.s. 

 Mgr. Zdena Horčičková podrobně seznámila výbor s Královéhradeckou asociací Sport 

pro všechny. Představila organizační strukturu, členskou základnu, typy sportovních aktivit, 
pořádané akce, činnost dobrovolníků, systém školení, vydávaný časopis, financování, 
zapojení do mezinárodních projektů a akcí. 

 Martin Paur informoval o Českém svazu kin-ballu. Popsal vznik, historii, výsledky 
reprezentace ČR. Uvedl také počty klubů a zapojených škol. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/5/53/2017 

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 (Královéhradecká krajská asociace Sport pro všechny, 
Český svaz kin-ballu z.s.) 

 

K bodu 4. 

Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 
 

 Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. seznámil výbor se záměrem vedení kraje zjednodušit 
Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje (v souladu 

s programovým prohlášením rady kraje). Informoval také o harmonogramu projednávání. 
 Členové výboru upozornili na nezakotvení postupu, který dodržuje Výbor STV při 

projednávaní individuálních dotací z kapitoly 9. na oblast sportu a VČA (žádosti jsou před 
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předložením ke schválení v orgánech kraje nejdříve projednány Výborem STV, který 
dá k žádostem své stanovisko). 

 Ing. Ladislav Brykner upozornil na problematické používání pojmů 
podpořitelné/nepodpořitelné výdaje. Dle jeho zkušenosti jsou tyto pojmy pro žadatele 
nesrozumitelné. Mgr. Tomáš Záviský potvrdil, že cca 80 % dotazů při dotačním řízení 
na rok 2017 se týkalo právě pojmů podpořitelné/nepodpořitelné výdaje. Ing. Ladislav 

Brykner navrhl, aby byly používány pojmy uznatelné/neuznatelné výdaje. 
 Po proběhlé diskuzi se členové výboru shodli na 3 připomínkách: 

1. Zapracování postupu projednávání individuálních dotací – žádosti jsou předloženy 
k projednání příslušnému výboru zastupitelstva kraje (který dá své stanovisko 
a doporučení) před projednáním v radě a zastupitelstvu kraje (pokud výbor nestanoví 
jinak). 

2. Vypuštění pojmů podpořitelné/nepodpořitelné výdaje. 
3. Doplnění „nepodstatných změn“ o místo a přesné datum konání (změny, u kterých 

není nutné schvalovat změnu smlouvy). 
 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. vyzval členy výboru k zaslání případných dalších 

připomínek e-mailem. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/5/54/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. p r o j e d n a l  
 návrh Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

II. d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Zásady pro poskytování dotací a darů 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje po zapracování připomínek výboru 

 

K bodu 5. 

Analýza dotačních programů v oblasti sportu a tělovýchovy 2017/2016. 
 

 Bc. Ondřej Knotek stručně představil Analýzu dotačních programů v oblasti sportu 
a tělovýchovy 2017/2016, která byla členům výboru zaslána elektronicky před jednáním 
výboru. 

 Eva Víšková vznesla dotaz – zda budou navýšeny finanční prostředky na dotační programy 
na oblast sportu pro rok 2017 (jak bylo navrženo hodnotící komisí). 

 Bc. Ondřej Knotek uvedl, že návrh navýšení finančních prostředků na dotační programy 
pro oblast sportu 2017 (IS) je projednáváno s příslušnými radními. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/5/55/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  
 stručné zhodnocení roku 2017 v dotačních programech oblast sport a tělovýchova 

včetně vrcholového sportu a komparace s rokem 2016 

 

K bodu 6. 

Analýza dotačních programů v oblasti volnočasových aktivit za rok 2017. 

 

 Mgr. Dana Komorová stručně představila Analýzu dotačních programů v oblasti 
volnočasových aktivit za rok 2017, která byla členům výboru zaslána elektronicky před 
jednáním výboru. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/5/56/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  
 Analýzu dotačních programů v oblasti volnočasových aktivit za rok 2017 

 

K bodu 7. 

Průběžná zpráva o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na Hry VIII. letní olympiády 
dětí a mládeže České republiky 2017. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský podal průběžnou zprávu o stavu přípravy výpravy Královéhradeckého 
kraje na Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2017. Informoval 

o druhém jednání se zástupci krajských sportovních svazů, výběru dodavatele 
reprezentačního oblečení, podmínkách ubytován a stravování, zajištění dopravy a o dalších 
podmínkách účasti výpravy kraje na ODM 2017. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/5/57/2017 

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 
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K bodu 8. 

Poskytnutí neprogramových – individuálních dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
Všesportovnímu kolegiu Královéhradeckého kraje a krajským sdružením – členům 
Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje. 

 

 Ing. Martin Jiránek uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádostem 
Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje a krajských sdružení – členů 
Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje elektronicky před jednáním výboru. 

 Proběhla diskuze k předloženým žádostem. 

 

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

 

Hlasování: 
Bod II. 1. a. – Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0. 

Bod II. 1. b. – Pro: 9, Proti: 1, Zdržel se: 0. 

Bod II. 1. c. – Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0. 

Bod II. 1. d. – Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1. 

Bod II. 1. e. – Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0. 

Bod II. 1. f. – Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1. 

Bod II. 1. g. – Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0. 

Bod II. 1. h. – Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0. 

Bod III. – Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0. 

 

USNESENÍ VST/5/58/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. p r o j e d n a l  
 žádosti Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje a 9 krajských sdružení – 

členům Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na činnost krajských článků 

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

1. schválit přidělení dotace na činnost krajských článků 

a. žádosti Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje (IČ: 02143208) 
ve výši 60.000,- Kč 

b. žádosti Královéhradecké krajské organizace ČUS (IČ: 70926069) ve výši 
400.000,- Kč 

c. žádosti KČT Oblast Královéhradeckého kraje (IČ: 66288631) ve výši 25.000,- 

Kč 

d. žádosti Sokolské župy Orlické (IČ: 00527629) ve výši 98.000,- Kč 

e. žádosti Centra pro integraci osob se zdravotním postižením Královehradeckého 
kraje, (IČ 26594145) o.p.s. ve výši 22.000,- Kč 

f. žádosti Královéhradecké krajské asociace Sport pro všechny (IČ: 26984636) 
ve výši 84.000,- Kč 

g. žádosti Sdružení sportovních svazů České republiky (IČ: 00174262) ve výši 
20.000,- Kč 

h. žádosti Královéhradeckého krajského sdružení ČSS (IČ: 70921008) ve výši 
20.000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace (u žádostí, kterým nebyla 
schválena plná výše požadované dotace): 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. 
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III. o d r o č u j e  
 projednání žádosti ORLA - ŽUPA BRYNYCHOVA (IČ: 64808912) na další jednání 

výboru po doplnění žádosti o chybějící rozpočet 
 

K bodu 9. 

Žádost Tělovýchovné jednoty zdravotně postižených sportovců ČECHIE Hradec Králové, z.s. 
(IČ: 49333003) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
na pořádání Mezinárodního turnaje ve stolním tenisu družstev tělesně postižených mužů 
a žen „O pohár města Hradce Králové“. 
 

 Ing. Martin Jiránek uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti 
Tělovýchovné jednoty zdravotně postižených sportovců ČECHIE Hradec Králové, z.s.  
elektronicky před jednáním výboru 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti. 
 

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

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/5/59/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. p r o j e d n a l  
 žádost Tělovýchovné jednoty zdravotně postižených sportovců ČECHIE Hradec 

Králové, z.s. (IČ: 49333003) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na pořádání Mezinárodního turnaje ve stolním tenisu družstev 
tělesně postižených mužů a žen „O pohár města Hradce Králové“ 

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

jednoty zdravotně postižených sportovců ČECHIE Hradec Králové, z.s. (IČ: 49333003) 
o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořádání 
Mezinárodního turnaje ve stolním tenisu družstev tělesně postižených mužů a žen 

„O pohár města Hradce Králové“ ve výši 34.000,- Kč 

 

K bodu 10. 

Žádost Petra Martinovského (roč.: 1970) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na podporu hráče squashe Vojtěcha Martinovského. 

 

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

Martinovského elektronicky před jednáním výboru. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti. 
 

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

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/5/60/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. p r o j e d n a l  
 žádost Petra Martinovského (roč.: 1970) o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu hráče squashe Vojtěcha Martinovského 

II. n e d o p o r u č u j e  
 schválit přidělení dotace žádosti Petra Martinovského (roč.: 1970) o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu hráče squashe 
Vojtěcha Martinovského 

III. d o p o r u č u j e  
 odůvodnit nepřidělení dotace žádosti Petra Martinovského (roč.: 1970) 

o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu 
hráče squashe Vojtěcha Martinovského: „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 ŠŠPM Lipky HK, spolek (IČ: 03417417) o neprogramovou – individuální dotaci 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje na účast na mezinárodním turnaji – 15. ročníku 
Mistrovství Evropské Unie mládeže. 

 

 Ing. Martin Jiránek uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti ŠŠPM 
Lipky HK, spolek elektronicky před jednáním výboru. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti. 
 

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

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/5/61/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. p r o j e d n a l  
 žádost ŠŠPM Lipky HK, spolek (IČ: 03417417) o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na účast na mezinárodním turnaji – 15. ročníku 
Mistrovství Evropské Unie mládeže 

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

1. schválit přidělení dotace žádosti ŠŠPM Lipky HK, spolek (IČ: 03417417) 
o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na účast 
na mezinárodním turnaji – 15. ročníku Mistrovství Evropské Unie mládeže ve výši 
15.000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace žádosti ŠŠPM Lipky HK, 
spolek (IČ: 03417417) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na účast na mezinárodním turnaji – 15. ročníku 
Mistrovství Evropské Unie mládeže: Z důvodu významu akce, resp. aktivity. 



 Strana 8 (celkem 9)  

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 TJ Delfín Náchod, z.s. (IČ: 00527998) o neprogramovou – individuální dotaci z 
rozpočtu Královéhradeckého kraje na soustředění – výcvikový tábor krajského výběru 
plavání před ODM 2017. 

 

 Ing. Martin Jiránek uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti TJ Delfín 
Náchod, z.s. elektronicky před jednáním výboru. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti. 
 

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

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 1 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/5/62/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. p r o j e d n a l  
 žádost TJ Delfín Náchod, z.s. (IČ: 00527998) o neprogramovou – individuální dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na soustředění – výcvikový tábor krajského výběru 
plavání před ODM 2017 

II. n e d o p o r u č u j e  
 schválit přidělení dotace žádosti TJ Delfín Náchod, z.s. (IČ: 00527998) 

o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
na soustředění – výcvikový tábor krajského výběru plavání před ODM 2017 

III. d o p o r u č u j e  
 odůvodnit nepřidělení dotace žádosti TJ Delfín Náchod, z.s. (IČ: 00527998) 

o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
na soustředění – výcvikový tábor krajského výběru plavání před ODM 2017: 

„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 13. 

Žádost Východočeského oblastního tenisového svazu (IČ: 05249520) o neprogramovou – 

individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na materiální podporu soutěží 
družstev i jednotlivců řízených VOTS. 

 

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

Východočeského oblastního tenisového svazu elektronicky před jednáním výboru. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení upraveném dle návrhu z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/5/63/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. p r o j e d n a l  
 žádost Východočeského oblastního tenisového svazu (IČ: 05249520) o neprogramovou 

– individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na materiální podporu soutěží 
družstev i jednotlivců řízených VOTS 

II. n e d o p o r u č u j e  
 schválit přidělení dotace žádosti Východočeského oblastního tenisového svazu 

(IČ: 05249520) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje na materiální podporu soutěží družstev i jednotlivců řízených VOTS 

III. d o p o r u č u j e  
 odůvodnit nepřidělení dotace žádosti Východočeského oblastního tenisového svazu 

(IČ: 05249520) o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje na materiální podporu soutěží družstev i jednotlivců řízených VOTS: 

„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“. 

 

 

Místopředseda poděkoval členům Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za účast na 5. jednání a vzhledem k tomu, že byly 
vyčerpány všechny body programu, ukončil jednání v 12:45 hodin. 
 

Příští jednání výboru proběhne: 7. 6. 2017 (od 10:00 hodin). 

 

 

 

 

 

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

 Adolf Klepš Mgr. Jana Berkovcová 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 30. 5. 2017 

 

 

 

 

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

 podpis 


