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Z á p i s  
 

ze 7. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 13. 9. 2017 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 

v RegioCentru Nový pivovar, Hradec Králové 

 

 
 

Přítomni: Mgr. Jana Berkovcová, Ing. Ladislav Brykner, Ing. Martin Jiránek, Jakub Lejsek, 

Pavel Matějka, Helena Rezková, Libor Šnajdr, Josef Tylš, Mgr. Edita Vaňková 
Eva Víšková 

Omluveni: Adolf Klepš, Mgr. Tomáš Hendrych, Andrea Ioele, Petr Koleta, Michal Moravec 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Hosté: Mgr. Martina Berdychová, JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D., Mgr. Táňa Šormová, 
Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Jiří Pekař, Mgr. Ivana Kudrnáčová, Ing. Bc. Miroslav 

Mejstřík, DiS., Bc. Ondřej Knotek, Mgr. Dana Komorová, Alek Pejos 

  

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 (Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR). 
4. Dotační programy v dotační oblasti Sport a tělovýchova pro rok 2018. 
5. Dotační programy v dotační oblasti Volnočasové aktivity pro rok 2018. 
6. Žádost do dotačního programu MŠMT „Podpora mládeže na krajské úrovni“. 
7. Závěrečná zpráva k zabezpečení výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách VIII. letní 

olympiády dětí a mládeže České republiky 2017. 
8. Informace o setkání vítězů a organizátorů krajských kol soutěží s představiteli kraje. 
9. Žádost TJ Krakonoš Trutnov - jezdecký oddíl z.s. (IČ: 47463384) o neprogramovou – 

individuální dotaci na výměnu vnitřních boxů pro sportovní koně. 
10. Žádost Tělovýchovné jednoty Jiskra Jaroměř, z. s. (IČ: 46523812) o neprogramovou – 

individuální dotaci na pořádání Velké ceny Českomoravského klubu veteránů - turnaje 

veteránů ve stolním tenisu 301/36. ročník. 
11. Diskuze, různé. 

 

 Jednání v 10:05 hodin zahájil a řídil místopředseda výboru Ing. Martin Jiránek, který přivítal 
členy výboru, hosty jednání a omluvil předsedu výboru. 

 

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: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/7/76/2017 

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 (Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR). 

 

 Mgr. Jiří Pekař omluvil zástupce Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR 

(který se nemohl na jednání výboru dostavit z pracovních důvodů) a přednesl informace 
k Asociaci tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR. Charakterizoval členskou 

základnu, sdružené organizace a další informace o organizaci a její činnosti. 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/7/77/2017 

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 (Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR) 

 

K bodu 4. 

Dotační programy v dotační oblasti Sport a tělovýchova pro rok 2018. 

 

 Mgr. Ivana Kudrnáčová a Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. představili návrh na změny 
v dotačních programech Královéhradeckého kraje na rok 2018. 

 K předloženému návrhu se vyjádřila náměstkyně hejtmana Mgr. Martina Berdychová, která 
uvedla, že nebyly akceptovány její zásadní připomínky a zásadní připomínky odboru 
školství. Požádala výbor o vyjádření k návrhu na změny v dotačních programech. 

 Po rozsáhlé diskuzi k obsahu návrhu dotačního programu, jeho podmínkám a způsobu 
hodnocení žádostí byly vyspecifikovány připomínky, které byly zapracovány do usnesení 
výboru. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VST/7/78/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. p r o j e d n a l  
 dotační programy, včetně obsahových náplní, v dotační oblasti Sport a tělovýchova 

na rok 2018 
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II. d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit podmínky dotačních programů 

v oblasti Sport a tělovýchova na rok 2018 za podmínky provedení změn u těchto 
dotačních programů: 
 

1. zkrátit lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o dotaci (z důvodu urychlení celého 
procesu a uspíšení termínu vyplácení dotací tak, aby k vyplácení nedocházelo 
až v druhé polovině roku) 

2. lhůtu pro podávání žádosti o dotaci nastavit tak, aby začala běžet v prosinci 2017 

a byla ukončena začátkem ledna 2018 

3. zrušit podmínku „Dotaci lze poskytnout, pokud žádost o dotaci získá alespoň 

60 % nejvyššího možného počtu bodů v základních hodnotících kritériích a 60 % 

nejvyššího možného počtu bodů ve specifických hodnotících kritériích 

příslušného účelu“ a nahradit ji podmínkou „Dotaci lze poskytnout, pokud 

žádost o dotaci získá alespoň 60 % nejvyššího možného počtu bodů v součtu 

základních hodnotících kritérií, specifických hodnotících kritérií a posouzení 

regionálního významu projektu“ 

4. posílit vliv hodnotící komise na hodnocení projektů 

5. stanovit výši poskytnuté dotace dle součtu částek jednotlivých účelů – hodnotit 

každý účel samostatně a přidělit finanční prostředky po účelech (projekty 
neprůměrovat a nepřidělovat dotaci dle tohoto zprůměrovaného hodnocení) 

 

 

K bodu 5. 

Dotační programy v dotační oblasti Volnočasové aktivity pro rok 2018. 

 

 Členové výboru se shodli, že připomínky vyspecifikované u dotačních programů v dotační 
oblasti Sport a tělovýchova pro rok 2018 jsou platné také u dotačních programů pro rok 

2018 v dotační oblasti Volnočasové aktivity. 
 

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

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VST/7/79/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. p r o j e d n a l  
 dotační programy, včetně obsahových náplní, v dotační oblasti Volnočasové aktivity 

na rok 2018 
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II. d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit podmínky dotačního programu 

v dotační oblasti Volnočasové aktivity na rok 2018 za podmínky provedení změn 
u těchto dotačních programů: 

 

1. zkrátit lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o dotaci (z důvodu urychlení celého 
procesu a uspíšení termínu vyplácení dotací tak, aby k vyplácení nedocházelo 
až v druhé polovině roku) 

2. lhůtu pro podávání žádosti o dotaci nastavit tak, aby začala běžet v prosinci 2017 

a byla ukončena začátkem ledna 2018 

3. zrušit podmínku „Dotaci lze poskytnout, pokud žádost o dotaci získá alespoň 

60 % nejvyššího možného počtu bodů v základních hodnotících kritériích a 60 % 

nejvyššího možného počtu bodů ve specifických hodnotících kritériích 

příslušného účelu“ a nahradit ji podmínkou „Dotaci lze poskytnout, pokud 

žádost o dotaci získá alespoň 60 % nejvyššího možného počtu bodů v součtu 

základních hodnotících kritérií, specifických hodnotících kritérií a posouzení 

regionálního významu projektu“ 

4. posílit vliv hodnotící komise na hodnocení projektů 

5. stanovit výši poskytnuté dotace dle součtu částek jednotlivých účelů – hodnotit 

každý účel samostatně a přidělit finanční prostředky po účelech (projekty 
neprůměrovat a nepřidělovat dotaci dle tohoto zprůměrovaného hodnocení) 

 

 

K bodu 6. 

Žádost do dotačního programu MŠMT „Podpora mládeže na krajské úrovni“. 

 

 Mgr. Dana Komorová stručně představila Žádost do dotačního programu MŠMT „Podpora 
mládeže na krajské úrovni“ (vč. důvodu předložení materiálů v krátkém předstihu před 
jednáním výboru). 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/7/80/2017 

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 podání projektu do dotačního programu MŠMT „Podpora mládeže 

na krajské úrovni“ 

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

1. schválit podání projektu do dotačního programu MŠMT „Naplňování Koncepce 
podpory mládeže na krajské úrovni“ dle předloženého návrhu 

2. vyhlásit a realizovat navržený dotačním program 18KPMKHK – „Naplňování 
Koncepce podpory mládeže v Královéhradeckém v roce 2018“ v případě schválení 
žádosti Královéhradeckého kraje a získání dotace od MŠMT ČR 
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K bodu 7. 

Závěrečná zpráva k zabezpečení výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách VIII. letní 
olympiády dětí a mládeže České republiky 2017. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval o zaslání podkladů – Závěrečné zprávy k zabezpečení 
výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže České 
republiky 2017 před jednáním výboru a charakterizoval návrh usnesení. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/7/81/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. p r o j e d n a l  
 Závěrečnou zprávu k zabezpečení výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách 

VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2017 

II. d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí navrhovaných darů 

 

K bodu 8. 

Informace o setkání vítězů a organizátorů krajských kol soutěží s představiteli kraje. 

 

 Mgr. Svatava Odlová informovala o pořádání setkání vítězů a organizátorů krajských kol 

soutěží s představiteli kraje, pozvala členy výboru na setkání a předala jim pozvánku. 

 

K bodu 9. 

Žádost TJ Krakonoš Trutnov - jezdecký oddíl z.s. (IČ: 47463384) o neprogramovou – 

individuální dotaci na výměnu vnitřních boxů pro sportovní koně. 

 

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

Krakonoš Trutnov - jezdecký oddíl z.s. elektronicky před jednáním výboru. 

 Proběhla diskuze k předložené žádosti, které se zúčastnil také předseda TJ Krakonoš 
Trutnov Alek Pejos. Ten členům výboru popsal situaci, do které se spolek dostal 
ve spojitosti s nevyplácením přislíbených dotací z MŠMT ČR. 

 Výbor doporučil podpořit žádost v plné výši s podmínkou vrácení dotace nebo její části 
(dle výše dotace od MŠMT ČR) v případě obdržení dotace na požadovaný účel z dotačního 
programu MŠMT ČR č. IV – Údržba a provoz sportovních zařízení. 

 

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/7/82/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. p r o j e d n a l  
 žádost TJ Krakonoš Trutnov - jezdecký oddíl z.s. (IČ: 47463384) o neprogramovou – 

individuální dotaci na výměnu vnitřních boxů pro sportovní koně 

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

Trutnov - jezdecký oddíl z.s. (IČ: 47463384) o neprogramovou – individuální dotaci 
na výměnu vnitřních boxů pro sportovní koně ve výši 70.000,- Kč s podmínkou vrácení 
dotace nebo její části (dle výše dotace od MŠMT ČR) v případě obdržení dotace 
na požadovaný účel z dotačního programu MŠMT ČR č. IV – Údržba a provoz 
sportovních zařízení v roce 2017 

 

K bodu 10. 

Žádost Tělovýchovné jednoty Jiskra Jaroměř, z. s. (IČ: 46523812) o neprogramovou – 

individuální dotaci na pořádání Velké ceny Českomoravského klubu veteránů - turnaje 

veteránů ve stolním tenisu 301/36. ročník. 

 

 Ing. Martin Jiránek uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k žádosti 
Tělovýchovné jednoty Jiskra Jaroměř, 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/7/83/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. p r o j e d n a l  
 žádost Tělovýchovné jednoty Jiskra Jaroměř, z. s. (IČ: 46523812) o neprogramovou – 

individuální dotaci na pořádání Velké ceny Českomoravského klubu veteránů - turnaje 

veteránů ve stolním tenisu 301/36. ročník 

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

1. schválit přidělení dotace žádosti Tělovýchovné jednoty Jiskra Jaroměř, z. s. 
(IČ: 46523812) o neprogramovou – individuální dotaci na pořádání Velké ceny 
Českomoravského klubu veteránů - turnaje veteránů ve stolním tenisu 
301/36. ročník výši 20.000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace žádosti Tělovýchovné jednoty 
Jiskra Jaroměř, z. s. (IČ: 46523812) o neprogramovou – individuální dotaci 
na pořádání Velké ceny Českomoravského klubu veteránů - turnaje veteránů ve 
stolním tenisu 301/36. ročník: 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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K bodu 11. 

Diskuze, různé. 
 

 Josef Tylš vznesl dotaz, kdy budou výboru předloženy k vyjádření individuální dotace 
na oblast sportu a volnočasových aktivit podporované z kapitol rozpočtu kraje spravovaných 
odborem regionálního rozvoje, grantů a dotací a kancelář hejtmana (v souladu s čl. 20, 

odst. 1 Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje platných 
od 1. 9. 2017). V případě že již byly v radě nebo zastupitelstvu kraje projednávány požádal 
o zdůvodnění nedodržení postupu dle platných zásad. 

 S návrhem pana Tylše souhlasili také ostatní členové výboru a požádali o zaslání 
informace k této záležitosti a o předkládání žádostí o individuální dotaci před projednáváním 
v radě nebo zastupitelstvu kraje. 

 Eva Víšková informovala výbor o veřejném slyšení „BE ACTIVE – Pohyb jako elixír 
života“, které pořádá Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Pozvánku 
je možné stáhnout na adrese: http://www.caspv.cz/download/news/vsv-4-pozvanka-be-

active-pohyb-jako-elixir-zivota-26-9-2017-1554.doc. 

 

Místopředseda poděkoval členům Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za účast na 7. jednání a vzhledem k tomu, že byly 
vyčerpány všechny body programu, ukončil jednání v 12:45 hodin. 
 

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

 

 

 

 

 

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

 Adolf Klepš Mgr. Jana Berkovcová 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 19. 9. 2017 

 

 

 

 

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

 podpis 


