
 Strana 1 (celkem 5)  

Z á p i s  
 

z 11. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 24. 1. 2018 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, Bc. Pavel Bulíček, 

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

Helena Rezková, Libor Šnajdr, Eva Víšková 

Omluveni: Michal Moravec, Josef Tylš, Mgr. Edita Vaňková 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

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

Mgr. Svatava Odlová, RNDr. Jiří Ort, Mgr. Jiří Pekař, Mgr. Ivana Kudrnáčová, 

Mgr. Dana Komorová, Mgr. Květa Panušová 

  

Program jednání: 
 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

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

3. Poskytnutí dotace na individuální účel - turnaj Spengler Cup. 

4. Návrh členů hodnotících komisí a dalších přizvaných kompetentních osob a návrh termínů 

jednání hodnotících komisí dotačních oblastí Sport a tělovýchova a Volnočasové aktivity. 

5. Schválení složení komise na posouzení žádostí o mimořádné účelové příspěvky (MUP) 

na provoz příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem v oblasti 

sportu, volnočasových aktivit, vzdělávání, regionálních soutěží, prevence rizikového 

chování a etického vzdělávání v roce 2018. 

6. Návrh na udělení trvalé záštity Rady Královéhradeckého kraje významným tradičním 

sportovním akcím realizovaných na území Královéhradeckého kraje. 

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

dětí a mládeže České republiky 2018. 

8. Diskuze, různé. 

 

 Jednání v 10:02 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. 

Členové výboru nepodali návrh na doplnění programu jednání. Ověřovatelem zápisu byl 

navržen Jakub Lejsek. Navržený program byl schválen beze změny 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VST/11/103/2018 

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 Jakuba Lejska 

jako ověřovatele zápisu 
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K bodu 3. 

Poskytnutí dotace na individuální účel - turnaj Spengler Cup. 

 

 Mgr. Ivana Kudrnáčová představila novu kolegyni Mgr. Květu Panušovou a dále stručně 

představila žádost Mountfield HK, a.s. Zároveň popsala historii podání žádosti, způsob 

případného financování žádosti (z vratek roku 2017) a informovala, že tuto žádost Rada 

Královéhradeckého kraje doporučila k podpoření. 

 Jakub Lejsek upozornil, že podklady (které výbor obdržel) neobsahují povinnou přílohu 

položkový rozpočet. 

 Bc. Pavel Bulíček vznesl dotaz, zda bude případná dotace poskytnuta v režimu de minimis. 

Mgr. Ivana Kudrnáčová k tomu uvedla, že na tento obsah žádosti se omezení veřejné 

podpory nevztahuje a případná podpora bude poskytnuta mimo režim de minimis. Bc. Pavel 

Bulíček dále upozornil, že na webových stránkách a soc. profilech žadatele není podpora 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje nikde uvedena (což je povinností dle smlouvy 

o poskytnutí dotace). 

 Proběhla rozsáhlá diskuze k podané žádosti i k postupu jejího projednávání. V diskuzi 

členové výboru kritizovali zejména nejasnost propagace Královéhradeckého kraje, úroveň 

podané žádosti a obsažených informací, projednávání žádosti z roku 2017 až v roce 2018 

a opakované nedodržení postupu stanoveného v Zásadách pro poskytování dotací a darů 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Členové výboru se shodli na nedoporučení žádosti 

k podpoření a byl v tomto směru navržen nový text usnesení. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/11/104/2018 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. n e d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotace na individuální účel 

pro Mountfield HK a.s. ve výši 400.000 Kč na marketingovou propagaci kraje 

na hokejovém turnaji Spengler Cup v Davosu z důvodu zásadních formálních 

a obsahových nedostatků 

 

K bodu 4. 

Návrh členů hodnotících komisí a dalších přizvaných kompetentních osob a návrh termínů 

jednání hodnotících komisí dotačních oblastí Sport a tělovýchova a Volnočasové aktivity. 

 

 Mgr. Ivana Kudrnáčová představila návrh členů hodnotících komisí a dalších přizvaných 

kompetentních osob a návrh termínů jednání hodnotících komisí dotačních oblastí Sport 

a tělovýchova a Volnočasové aktivity. Dále informoval o posunutí termínů výzev 

u některých dotačních programů Královéhradeckého kraje na rok 2018. 

 Proběhla diskuze k počtu členů komisí, složení a termínech jednání jednotlivých komisí. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 



 Strana 3 (celkem 5)  

USNESENÍ VST/11/105/2018 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. s c h v a l u j e  
 termín jednání hodnotící komise pro dotační programy dotační oblasti Sport 

a tělovýchova, Vrcholový a výkonnostní sport a Volnočasové aktivity 16. 4. 2018 

a počet jejích členů 8 

II. n a v r h u j e  
 Radě Královéhradeckého kraje hodnotící komisi pro dotační programy dotační oblasti 

Sport a tělovýchova, Vrcholový a výkonnostní sport a Volnočasové aktivity v tomto 

složení: 

Předseda komise: Petr Koleta 

Člen komise: Andrea Ioele 

Člen komise: Jakub Lejsek 

Člen komise: Helena Rezková 

Člen komise: Ing. Zdeněk Švorc 

Člen komise: Libor Šnajdr 

Člen komise: Eva Víšková 

Radní odpovědný za danou oblast: Mgr. Martina Berdychová 

Přizvání kompetentních osob 

Vedoucí odboru RG: Mgr. Ivana Kudrnáčová 

Vedoucí oddělení krajských dotací: Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 

Vedoucí oddělení primárního a zájmového vzdělávání: Mgr. Svatava Odlová 

Administrátorka dotačních programů 18SPTU1 a 18SPT08: Mgr. Květuše Panušová 

Administrátorka dotačních programů 18SMRU1, 18SMR05, 18SMR08, 18SMR14:  

Mgr. Dana Komorová 

Odborný garant dotačních programů 18SPTU1, 18SPT08, 18SMRU1, 18SMR05, 

18SMR08, 18SMR14: Mgr. Tomáš Záviský 

 

K bodu 5. 

Schválení složení komise na posouzení žádostí o mimořádné účelové příspěvky (MUP) 

na provoz příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem v oblasti sportu, 

volnočasových aktivit, vzdělávání, regionálních soutěží, prevence rizikového chování 

a etického vzdělávání v roce 2018. 

 

 Mgr. Svatava Odlová seznámila výbor s návrhem schválení složení komise na posouzení 

žádostí o mimořádné účelové příspěvky (MUP) na provoz příspěvkových organizací 

zřizovaných Královéhradeckým krajem v oblasti sportu, volnočasových aktivit, vzdělávání, 

regionálních soutěží, prevence rizikového chování a etického vzdělávání v roce 2018. 

Shrnula také termíny podávání žádostí a projednávání MUP v orgánech kraje. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 2 

 

USNESENÍ VST/11/106/2018 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. s c h v a l u j e  
 komisi na posouzení žádostí o mimořádné účelové příspěvky na provoz příspěvkových 

organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem v oblasti sportu, volnočasových 

aktivit, vzdělávání, regionálních soutěží, prevence rizikového chování a etického 

vzdělávání v roce 2018 ve složení: Mgr. Jana Berkovcová, Mgr. Edita Vaňková, Eva 

Víšková 
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K bodu 6. 

Návrh na udělení trvalé záštity Rady Královéhradeckého kraje významným tradičním 

sportovním akcím realizovaným na území Královéhradeckého kraje. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský představil návrh na udělení trvalé záštity Rady Královéhradeckého 

kraje významným tradičním sportovním akcím realizovaným na území Královéhradeckého 

kraje. Shrnul vývoj přípravy celého procesu a okomentoval vyhodnocení žádostí a důvody 

návrhu na zařazení (či nezařazení) akcí na udělení trvalé záštity rady kraje. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/11/107/2018 

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 udělení trvalé záštity Rady Královéhradeckého 

kraje významným tradičním sportovním akcím realizovaným na území 

Královéhradeckého kraje dle předloženého návrhu zpracovaného odborem školství KÚ 

Královéhradeckého kraje 

 

K bodu 7. 

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

dětí a mládeže České republiky 2018. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský podal průběžnou zprávu o stavu přípravy výpravy Královéhradeckého 

kraje. Informoval o dokončení akreditace členů krajské výpravy, jednání s trenéry, 

dokončení přípravy a předání reprezentačního oblečení atd. Dále informoval o slavnostním 

zahájení her a nutnosti bezplatného zamluvení vstupenek. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/11/108/2018 

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 8. 

Diskuze, různé. 

 

 Jakub Lejsek navrhl, aby bylo na úrovni kraje uspořádáno setkání sportovních organizací. 

K této věci uvedli někteří členové výboru a hosté, že podobné setkání – krajská konference 

již v minulých letech proběhla. Zároveň bylo vzneseno několik otázek týkajících se účasti 

zástupců sportovních organizací na této akci, projednávaných témat, zapojení 

Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje apod. Členové výboru s návrhem 

uspořádání akce souhlasili s tím, že je ještě potřeba vyjasnit některé obsahové a organizační 

parametry akce vč. vhodného termínu. 
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 Ing. Ladislav Brykner vznesl dotaz, zda existuje přehled dotací pro kluby 

z Královéhradeckého kraje hrající nejvyšší soutěž. V této souvislosti Mgr. Tomáš Záviský 

krátce okomentoval historii a vývoj podpory klubů hrajících nejvyšší soutěže i vrcholových 

sportovců z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Členové výboru se shodli na potřebě 

zpracování přehledu dotací poskytnutých těmto subjektům a požádali o jeho zpracování. 

 Helena Rezková informovala výbor o problémech s dotačním programem MŠMT ČR „Můj 

klub“ (zejména s jeho podmínkami a termínem podávání žádostí). 

 Libor Šnajdr připomněl problém s výší alokace finančních prostředků z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje v roce 2017 na dotační programy na podporu oblasti sporu 

a navyšování nedostatečné částky v průběhu roku 2017. Navrhl, aby výbor doporučil 

navýšení také na rok 2018. Členové výboru s návrhem souhlasili. 

 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení vzešlém z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/11/109/2018 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje navýšit finanční prostředky alokované 

na dotační programy dotační oblasti Sport a tělovýchova o 3 mil Kč, případně 

minimálně na úroveň roku 2017 

 

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

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za účast na 11. jednání a vzhledem k tomu, že byly 

vyčerpány všechny body programu, ukončil jednání v 12:20 hodin. 

 

Příští jednání výboru proběhne 21. 2. 2018 (od 10:00 hodin). 

 

 

 

 

 

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

 Ing. Zdeněk Švorc Jakub Lejsek 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 7. 2. 2018 

 

 

 

 

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

 podpis 


