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Z á p i s  
 

z 10. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 6. 12. 2017 od 11:00 hodin v restauraci Pod Terasami, Hradec Králové 

 

 
 

Přítomni: Ing. Zdeněk Švorc, Mgr. Jana Berkovcová, Ing. Ladislav Brykner, Bc. Pavel Bulíček, 

Mgr. Tomáš Hendrych, Andrea Ioele, Petr Koleta, Jakub Lejsek, Pavel Matějka, 

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

Omluveni: Michal Moravec 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Hosté: PaedDr. Markéta Stuchlíková, Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Jiří Pekař 

  

Program jednání: 

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

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

3. Volba místopředsedy výboru. 

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

dětí a mládeže České republiky 2018. 

5. Informace o vyhlášení výzvy k předkládání návrhů na udělení trvalé záštity Rady 

Královéhradeckého kraje významným tradičním sportovním akcím. 

6. Zpráva o činnosti výboru za rok 2017. 

7. Schválení termínů jednání výboru na rok 2018. 

8. Diskuze, různé. 

 

 Jednání v 11:10 hodin zahájil a řídil předseda výboru Ing. Zdeněk Švorc, který přivítal členy 

výboru a hosty jednání. 

 

K bodu 2. 

Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. 

 

 Předseda výboru přečetl návrh programu jednání a vyzval členy výboru k jeho doplnění. 

Navrhl zařazení bod programu – volba místopředsedy výboru. Ostatní členové výboru 

nepodali návrh na doplnění programu jednání. Ověřovatelem zápisu byla navržena 

Eva Víšková. Navržený program byl schválen se změnou navrženou předsedou výboru. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 14 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/10/98/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. s c h v a l u j e  
 program jednání doplněný dle návrhu z diskuze, účast přizvaných hostů a Evu Víškovou 

jako ověřovatele zápisu 
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K bodu 3. 

Volba místopředsedy výboru. 

 

 Předseda výboru uvedl bod jednání a informoval o zvolení nového člena výboru Bc. Pavla 

Bulíčka, který nahradil Ing. Martina Jiránka (jež zastával také post místopředsedy výboru). 

Zároveň navrhl do funkce nového místopředsedy výboru Mgr. Editu Vaňkovou. 

 Ostatní členové nepodali další návrh na nového místopředsedu. 

 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení vzešlém z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 13 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VST/10/99/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. v o l í  
 Mgr. Editu Vaňkovou do funkce místopředsedy Výboru pro sport, tělovýchovu 

a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

K bodu 4. 

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, kterými jsou zejména veřejné zakázky na dodávku 

reprezentačního oblečení a řešení problematiky sběru osobních údajů vč. návrhu na uzavření 

smlouvy o zpracování osobních údajů k projektu Olympiáda dětí a mládeže Českého 

olympijského výboru (který byl předložen na jednání rady kraje 11. 12. 2017). 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 14 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/10/100/2017 

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 5. 

Informace o vyhlášení výzvy k předkládání návrhů na udělení trvalé záštity Rady 

Královéhradeckého kraje významným tradičním sportovním akcím. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval o schválení pravidel pro udělování trvalých záštit Rady 

Královéhradeckého kraje významným tradičním sportovním akcím radou kraje a vyhlášení 

výzvy k předkládání návrhů na udělení trvalé záštity Rady Královéhradeckého kraje 

významným tradičním sportovním akcím. 
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K bodu 6. 

Zpráva o činnosti výboru za rok 2017. 

 

 Předseda výboru informoval o zaslání návrhu zprávy o činnosti výboru za rok 2017 

elektronicky před jednáním výboru a o jejím doplnění o informace z 10. jednání výboru 

konaného 6. 12. 2017. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 13 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VST/10/101/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. s c h v a l u j e  
 Zprávu o činnosti výboru za rok 2017 dle předloženého návrhu (po doplnění informací 

z 10. jednání výboru konaného 6. 12. 2017) 

 

K bodu 7. 

Schválení termínů jednání výboru na rok 2018. 

 

 Předseda výboru uvedl bod jednání a přednesl návrhy termínů jednání výboru na I. pololetí 

2018. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 14 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/10/102/2017 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. s c h v a l u j e  
 termíny jednání výboru na I. pololetí 2018: 

 24. 1. 2018 (10:00 hodin) 

 21. 2. 2018 (10:00 hodin) 

 21. 3. 2018 (10:00 hodin) 

 25. 4. 2018 (10:00 hodin) 

 23. 5. 2018 (10:00 hodin) 

 20. 6. 2018 (10:00 hodin) 

 

K bodu 8. 

Diskuze, různé. 

 

 Členové výboru znovu řešili problematiku projednávání individuálních dotací ve výborech 

zastupitelstva kraje před předložením k projednání v radě a zastupitelstvu kraje (v souladu 

se Zásadami pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje platných 

od 1. 9. 2017). V této souvislosti se členové výboru shodli na nutnosti zapracování 

stanoviska výborů v důvodových zprávách předkládaných zastupitelstvu kraje. Mgr. Tomáš 

Záviský k této věci uvedl, že v důvodových zprávách předkládaných odborem školství jsou 

tato stanoviska v důvodových zprávách vždy uvedeny. 
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 Ing. Zdeněk Švorc poděkoval odboru školství a Mgr. Tomáši Záviskému za přípravu jednání 

a podkladů pro jednání výboru v roce 2017. Zároveň všem přítomným popřál do nového 

roku 2018 hodně zdraví a úspěchů. 

 Mgr. Svatava Odlová poděkovala členům výboru za vynikající spolupráci v roce 2017 

a popřála členům výboru a hostům hodně úspěchů v roce 2018. 

 

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

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za účast na 10. jednání a vzhledem k tomu, že byly 

vyčerpány všechny body programu, ukončil jednání v 12:50 hodin. 
 

Příští jednání výboru proběhne: 24. 1. 2018, od 10:00 hodin. 

 

 

 

 

 

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

 Ing. Zdeněk Švorc Eva Víšková 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 11. 12. 2017 

 

 

 

 

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

 podpis 


