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Z á p i s  
 

z 9. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 8. 11. 2017 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 

v RegioCentru Nový pivovar, Hradec Králové 

 

 
 

Přítomni: Ing. Zdeněk Švorc, Mgr. Jana Berkovcová, Ing. Ladislav Brykner, Andrea Ioele, 

Ing. Martin Jiránek, Petr Koleta, Jakub Lejsek, Pavel Matějka, Libor Šnajdr, 

Josef Tylš, Mgr. Edita Vaňková, Eva Víšková 

Omluveni: Mgr. Tomáš Hendrych, Michal Moravec, Helena Rezková 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Hosté: Mgr. Marina Berdychová, Mgr. Táňa Šormová, PaedDr. Markéta Stuchlíková, 

Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Jiří Pekař, Mgr. Ivana Kudrnáčová, Ing. Petra Teplá, 

Lucie Balášová, Ing. Jaroslav Šmíd 

  

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 organizace ČUS). 

4. Informace o dotacích na individuální účel, které byly schváleny v rámci III. změny rozpočtu 

kraje zastupitelstvem dne 11. 9. 2017 (kap. 48). 

5. Poskytnutí dotací na individuální účel (kap. 48). 

6. Poskytnutí dotací na individuální účel (kap. 18). 

7. Trvalé záštity Rady Královéhradeckého kraje v oblasti sportu – pravidla. 

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

dětí a mládeže České republiky 2018. 

9. Diskuze, různé. 

 

 Jednání v 10:07 hodin zahájil a řídil nový předseda výboru Ing. Zdeněk Švorc, který 

se představil, přivítal členy výboru, hosty jednání a požádal o minutu ticha za zesnulého předsedu 

Adolfa Klepše. 

 

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 Libor Šnajdr. Navržený program byl schválen beze změny 

 

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

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 1 
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USNESENÍ VST/9/92/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

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

jako ověřovatele zápisu 

 

K bodu 3. 

Prezentace krajských sportovních asociací sdružených ve Všesportovním kolegiu 

Královéhradeckého kraje (Královéhradecká krajská organizace ČUS) 

 

 Předseda výboru uvedl bod jednání a přivítal zástupce Královéhradecké krajské organizace 

ČUS – paní Lucii Balášovou a Ing. Jaroslava Šmída. 

 Ing. Jaroslav Šmíd nejprve charakterizoval Českou unii sportu (počty členů, organizační 

strukturu, poslání, činnost a služby ČUS atd.). V další části prezentace informoval 

o Královéhradecké krajské organizaci ČUS. Uvedl organizační strukturu, počty svazů, TJ, 

SK a regionálních sdružení, charakterizoval členskou základnu a počty členů. Dále seznámil 

členy výboru s webovými stránkami, činností, pořádanými akcemi, informačním systémem 

a Zpravodajem ČUS. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/9/93/2017 

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 organizace ČUS) 

 

K bodu 4. 

Informace o dotacích na individuální účel, které byly schváleny v rámci III. změny rozpočtu 

kraje zastupitelstvem dne 11. 9. 2017 (kap. 48). 

 

 Mgr. Ivana Kudrnáčová informovala o dotacích na individuální účel (kap. 48), které byly 

schváleny v rámci III. změny rozpočtu kraje zastupitelstvem 11. 9. 2017. Dále uvedla, 

že díky termínu jednání výboru a zastupitelstva kraje nemohly být tyto žádosti předloženy 

k projednání na zářiovém jednání výboru. 

 Tento bod byl předložen na základě požadavku Výboru pro sport, tělovýchovu 

a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje – viz usnesení výboru 

č. VST/8/88/2017 z 4. 10. 2017. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 6 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 5 
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Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  
 dotace na individuální účel z oblasti sportu a volnočasových aktivit, které byly 

schváleny v rámci III. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2017 

 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 

 

K bodu 5. 

Poskytnutí dotací na individuální účel (kap. 48). 

 

 Mgr. Ivana Kudrnáčová informovala o dotacích na individuální účel (kap. 48), které budou 

předloženy zastupitelstvu kraje v rámci návrhu na 4. změnu rozpočtu Královéhradeckého 

kraje na rok 2017 a o částkách výše dotací navržených radou kraje. 

 Ing. Zdeněk Švorc a Josef Tylš upozornili na postup stanovený v Zásadách pro poskytování 

dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje platných od 1. 9. 2017 (dále jen Zásady), 

kdy měly být žádosti nejprve předloženy k projednání v příslušném výboru. Mgr. Ivana 

Kudrnáčová upozornila, že toto nebylo možné dodržet díky termínu pro podávání žádostí 

stanoveného v Zásadách – 30. 9. Zároveň navrhla v příštím roce nastavit termíny jednání 

výboru podle termínů jednání rady kraje a termínů stanovených pro předkládání žádostí 

v Zásadách. 

 Mgr. Martina Berdychová potvrdila, že je nutné dodržovat postup stanovený v zásadách 

a předkládat žádosti o individuální dotaci do výboru před jednáním rady kraje. Dále uvedla, 

že pro radu kraje je informace se stanoviskem výboru velice důležitá. 

 Eva Víšková uvedla, že se výbor mohl dle potřeby sejít na mimořádném jednání. 

 Proběhla diskuze k postupu a návrhu upravovat termíny jednání výboru. Z diskuze 

vyplynulo, že úprava termínů jednání není nutná. Postačí, když odbor regionálního rozvoje, 

grantů a dotací bude na jednání žádosti o individuální dotace předkládat průběžně 

(bez vazby na termíny stanovené v Zásadách). K tomuto návrhu Mgr. Ivana Kudrnáčová 

uvedla, že není problém žádosti do výboru předkládat průběžně a do rady a zastupitelstva 

kraje „v balíku“ dle termínů stanovených v Zásadách. 

 Mgr. Jana Berkovcová upozornila, že důvodová zpráva k individuálním dotacím by měla 

obsahovat stanovisko výboru. Se stejnou připomínkou vystoupil také Ing. Ladislav Brykner. 

 Mgr. Táňa Šormová se připojila k požadavku průběžného předkládání žádostí o individuální 

dotace do výboru a také k uvádění stanoviska výborů v důvodových zprávách k návrhům 

usnesení rady a zastupitelstva kraje – o což žádala již v minulém volebním období. 

 Proběhla diskuze k jednotlivým žádostem. K žádosti TJ Slavia Jachting Česká Skalice výbor 

nepřijal žádné doporučení a požádal o pozvání zástupců této TJ na lednové jednání výboru. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/9/94/2017 

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 poskytnutí účelových dotací 

na individuální účely, na které budou uvolněny finanční prostředky v rámci IV. změny 

rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2017 žádosti: 

 Taneční školy TIMEDANCE Hořice, z. s. – ŽIJEME TANCEM V HOŘICÍCH 

A v JIČÍNĚ! – 30.000,- Kč – na pořízení mobilní taneční podlahy 

 Tělocvičné jednoty Sokol Staré Město – Náchod – Havarijní stav kopilitové 

stěny v sokolovně – 200.000,- Kč 

II. n e d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí účelových dotací 

na individuální účely, na které budou uvolněny finanční prostředky v rámci IV. změny 

rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2017 žádosti: 

 Města Lázně Bělohrad – Sportoviště Lázně Bělohrad - Dokončení II. etapy 

 Nadačního fondu na podporu fotbalové mládeže KHK – Podpora mládežnických 

fotbalových trenérů 

 Taneční školy TIMEDANCE Hořice, z. s. – REGIONÁLNÍ ČINNOST 2018 

 

K bodu 6. 

Poskytnutí dotací na individuální účel (kap. 18). 

 

 Předseda výboru uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů k bodu č. 6 elektronicky 

před jednáním výboru. 

 Eva Víšková poukázala na chybějící podporu města Náchod u projektu Střediska volného 

času Déčko, Náchod, Zámecká 243 – Běh do Zámeckých schodů 2017. 

 Mgr. Táňa Šormová upozornila na to, že mnohé žádosti mohly být podány do řádných 

dotačních programů Královéhradeckého kraje. Zároveň požádala o informaci, zda se 

k žádostem vyjadřuje oddělení krajských dotací. Ing. Petra Teplá potvrdila, že ano. Toto 

vyjádření má k dispozici, ale není uvedeno v tabulce. 

 Petr Koleta požádal, aby byly tyto informace v tabulce předkládány. 

 Proběhla diskuze k předloženým žádostem. V rámci diskuze Ing. Petra Teplá přečetla 

k jednotlivým žádostem komentář s informacemi od oddělení krajských dotací. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém usnesení dle návrhů z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/9/95/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. d o p o r u č u j e  
 Radě Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí účelových neinvestičních dotací 

na individuální účely, které budou hrazeny z kapitoly 18 – zastupitelstvo kraje na rok 

2017 žádosti: 

 Města Jičín – Volejbalový turnaj měst 2017 

 Petra Kordíka – Cyklokrosový závod českého poháru – JIČÍNSKÝ CYKLOKROS 

 Střediska volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 – Běh do Zámeckých schodů 

2017 

 Svazu důchodců ČR Královéhradecký kraj – 6. Zimní sportovní hry 

 Unie sportu Jičínska, z.s. – Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, trenérů, cvičitelů 

a sportovních kolektivů okresu Jičín za rok 2017 
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 Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje – Vyhlášení ankety 

"Nejúspěšnější sportovec KHK 2017" 

II. n e d o p o r u č u j e  
 Radě Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí účelových neinvestičních dotací na 

individuální účely, které budou hrazeny z kapitoly 18 – zastupitelstvo kraje na rok 2017 

žádosti: 

 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Záhornice – Tábor ,,Barevné léto" 

 TJ Dolany, z.s. – Ozvučení sportovních akcí 

 Základní školy, Nový Bydžov, V. Kl. Klicpery 561, okres Hradec Králové – 

Streetball24 

 "Football for all, z.s." – 3. ročník mezinárodního halového turnaje O pohár Rady 

Královéhradeckého kraje 

 Taneční školy TIMEDANCE Hořice, z. s. – CELOSTÁTNÍ TANEČNÍ 

SOUTĚŽ TMD CUP 2018 V HRADCI KRÁLOVÉ 

 CrossAir, z.s. – Celoroční plán pravidelné zájmové činnosti Airsoftového 

kroužku 

 SJ Ski spol. s r.o. – Světový pohár Masters – FIS Masters Cup 2018 

 MCR klub v AČR (Marek Červený) – Macau Grand Prix 2017 

 JUDO CLUB Broumov – O pohár hejtmana Královéhradeckého kraje - 

VI.ročník 

 

K bodu 7. 

Trvalé záštity Rady Královéhradeckého kraje v oblasti sportu – pravidla. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský představil návrh Pravidel pro udělování trvalých záštit Rady 

Královéhradeckého kraje významným tradičním sportovním akcím. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/9/96/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. d o p o r u č u j e  
 Radě Královéhradeckého kraje 

1. schválit Pravidla pro udělování trvalých záštit Rady Královéhradeckého kraje 

významným tradičním sportovním akcím dle předloženého návrhu 

2. vyhlásit výzvu k předkládání návrhů na udělení trvalé záštity Rady 

Královéhradeckého kraje významným tradičním sportovním akcím konaným 

na území Královéhradeckého kraje 

3. v případě navýšení počtu akcí zařazených do trvalých záštit Rady 

Královéhradeckého kraje navýšit finanční prostředky alokované v kapitole 9 

rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018 
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K bodu 8. 

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

dětí a mládeže České republiky 2018. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval o stavu přípravy výpravy Královéhradeckého kraje 

a v současnosti řešených záležitostech (řešení problematiky osobních údajů a veřejné 

zakázky na dodávku reprezentační oblečení). 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/9/97/2017 

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 přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na Hry VIII. zimní olympiády 

dětí a mládeže České republiky 2018 

 

K bodu 9. 

Diskuze, různé. 

 

 Eva Víšková informovala o účasti na slavnostním setkání představitelů Královéhradeckého 

kraje s úspěšnými reprezentanty, trenéry a zástupci krajských sportovních svazů k Hrám 

VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2017 a poděkovala Mgr. Svatavě 

Odlové a Mgr. Tomáši Záviskému za precizní přípravu setkání a výpravy 

Královéhradeckého kraje. 

 Ing. Martin Jiránek informoval o jeho zvolení do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky, o jeho záměru ukončení členství ve výboru a poděkoval za dosavadní spolupráci. 

 Mgr. Jiří Pekař navrhl, aby výbor v případě potřeby pozval zástupce žadatele o dotaci. 

 

Předseda výboru poděkoval členům Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za účast na 9. jednání a vzhledem k tomu, že byly 

vyčerpány všechny body programu, ukončil jednání v 12:25 hodin. 
 

Příští jednání výboru proběhne: 6. 12. 2017 (čas a místo jednání bude upřesněno). 

 

 

 

 

 

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

 Ing. Zdeněk Švorc Libor Šnajdr 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 14. 11. 2017 

 

 

 

 

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

 podpis 


