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Z á p i s  
 

z 12. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 21. 2. 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, Josef Tylš, Mgr. Edita Vaňková, Eva Víšková 

Omluveni: Michal Moravec 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Hosté: Mgr. Marina Berdychová, Bc. Pavel Hečko, PaedDr. Markéta Stuchlíková, 

Mgr. Svatava Odlová, RNDr. Jiří Ort, Mgr. Jiří Pekař, Ing. Petra Teplá, 

Mgr. Petr Kamenický 

  

Program jednání: 
 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

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

3. Poskytnutí dotací na individuální účel – kap. 48. 

4. Poskytnutí dotací na individuální účel – kap. 18. 

5. Seznámení s návrhem přidělení mimořádných účelových příspěvků příspěvkovým 

organizacím zřizovaných Královéhradeckým krajem v oblasti sportu, volnočasových aktivit, 

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

6. Dotačního program Regionální soutěže a přehlídky pro děti a mládež v Královéhradeckém 

kraji - 18SMR19. 

7. Závěrečná zpráva k zabezpečení výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách VIII. zimní 

olympiády dětí a mládeže České republiky 2018. 

8. Krajská konference o sportu v Královéhradeckém kraji 2018. 

9. Plán rozvoje sportu Královéhradeckého kraje. 

10. Žádost o finanční podporu projektu výstavby nových prostor pro dětský modelářský kroužek 

formou výpůjčky. 

11. Diskuze, různé. 

 

 Jednání v 10:06 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 byla 

navržena Eva Víšková. Navržený program byl schválen beze změny. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 14 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/12/110/2018 

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 Evu Víškovou 

jako ověřovatele zápisu 

 

K bodu 3. 

Poskytnutí dotací na individuální účel – kap. 48. 

 

 Předseda výboru uvedl bod jednání a poukázal na problémy s nedodržováním předkládání 

žádostí o individuální dotaci do výboru před projednáním v radě či zastupitelstvu tak, jak je 

to stanoveno v Zásadách pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 

Zároveň přivítal Bc. Pavla Hečka, radního odpovědného za oblast regionálního rozvoje, 

evropských grantů, dotací a cestovního ruchu a požádal ho o vyjádření k této záležitosti. 

 Bc. Pavel Hečko poukázal na časovou osu projednávání individuálních žádostí (podání 

žádosti – rada – zastupitelstvo) a termíny odevzdání materiálů pro jednání orgánů kraje, 

které jsou pevně stanoveny a je nutné tyto termíny dodržet. Dále připomněl, že výbory jsou 

poradními orgány zastupitelstva kraje. Uvedl, že pokud to bude možné, budou žádosti 

o individuální dotace výborům předkládány k projednání před jednáním rady kraje, ale vždy 

před projednáním v zastupitelstvu kraje. K tomuto předseda výboru podotkl, že Výbor pro 

sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se schází 

každý měsíc a je tedy možné žádosti předkládat k projednání průběžně. 

 Proběhla rozsáhlá diskuze k problematice dotací. V diskuzi členové výboru diskutovali 

o chybějícím investičním programu v oblasti sportu, nedostatečných informacích 

v žádostech vč. chybějících informací o finančních zdrojích jednotlivých žádostí (o jejich 

financování z veřejných rozpočtů, MŠMT ČR, sportovních svazů, sponzorů atd.), o nárůstu 

celkového objemu finanční podpory individuálních žádostí z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje v posledních dvou letech, o „kategorizaci“ sportů, o navýšení finančních prostředků 

na krajské dotační programy, o podpoře vrcholového sportu a dalších otázkách poskytování 

dotací. 

 Po proběhlé diskuzi bylo rozhodnuto o samostatném hlasování k jednotlivým žádostem 

(o jejich podpoře a její výši či navržení na nepodpoření). 

 

Informace o hlasování k jednotlivým projektům: 

 

Žadatel Projekt 

Výše dotace dle 

žádosti / navržená 

Výborem STV 

Hlasování 
Dop. 

podpora 

1. Fotbalový klub Nová 

Paka, z.s. 

Stavební úpravy sportovních šaten, 

Havlova 1207, Nová Paka 

1.950.000,- Kč pro: 0 

proti: 9 

zdržel se: 5 
NE 

BBS pro s.r.o. NOVA CUP 2018 300.000,- Kč pro: 14 

proti: 0 

zdržel se: 0 
ANO 

FC Hradec Králové, a.s. Vrcholový a výkonnostní sport 1.200.000,- Kč pro: 12 

proti: 0 

zdržel se: 2 
ANO 

Fotbal 88, z.s. Činnost sportovních středisek a 

sportovních center mládeže 

1.500.000,- Kč pro: 0 

proti: 10 

zdržel se: 3 

NE 

front events s.r.o. Soldiers 2018 50.000,- Kč pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

ANO 

HBC Jičín Vrcholový a výkonnostní sport 600.000,- Kč pro: 11 

proti: 1 

zdržel se: 1 

ANO 
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město Jičín Výměna povrchu hřiště s umělou trávou 

- Městský stadion Jičín 

750.000,- Kč pro: 12 

proti: 0 

zdržel se: 2 
ANO 

Mountfield HK, a.s. Vrcholový hokej - mládež 1.000.000,- Kč pro: 9 

proti: 0 

zdržel se: 5 

ANO 

Nadační fond klubu 

olympioniků krajů: 

Královéhradeckého, 

Pardubického a Vysočina 

Humanitární, sociální a zdravotní 

podpora fyzických osob - olympioniků 

150.000,- Kč pro: 14 

proti: 0 

zdržel se: 0 
ANO 

Nadační fond na podporu 

fotbalové mládeže KHK 

Podpora mládežnických fotbalových 

trenérů 

850.000,- Kč pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 1 

ANO 

Ski klub Ústí nad Orlicí, 

z.s. 

Skiinterkriterium 2018 200.000,- Kč pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 1 

ANO 

Sokolská župa Orlická 

 

Sokolská krajská sportovní prezentace a 

slety 

 

620.000,- Kč pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 1 

ANO 

Sportovní klub HC 

Opočno, z.s. 

Pořízení stroje na úpravu ledové plochy 

na zimním stadionu v Opočně 

500.000,- Kč pro: 12 

proti: 0 

zdržel se: 2 

ANO 

Svaz lyžařů ČR FIS Evropský pohár ve snowboardingu 200.000,- Kč pro: 14 

proti: 0 

zdržel se: 0 

ANO 

Svaz lyžařů ČR FIS Evropský pohár v akrobatickém 

lyžování 

200.000,- Kč pro: 14 

proti: 0 

zdržel se: 0 

ANO 

Taneční škola 

TIMEDANCE Hořice, z. 

s. 

ŽIJEME TANCEM V HOŘICÍCH A v 

JIČÍNĚ! 

100.000,- Kč pro: 0 

proti: 14 

zdržel se: 0 

NE 

Taneční škola 

TIMEDANCE Hořice, z. 

s. 

REGIONÁLNÍ ČINNOST 2018 855.000,- Kč pro: 0 

proti: 13 

zdržel se: 1 

NE 

TENIS - CENTRUM DTJ 

HK, z.s. 

PŘÍSTAVBA ŠATNOVÉHO ZÁZEMÍ 

PRO DĚTI, TRENÉRY A ROZHODČÍ 

(2. ETAPA) 

1.300.000,- Kč pro: 0 

proti: 13 

zdržel se: 1 

NE 

TJ Slavia Hradec Králové, 

z.s. 

Rekonstrukce výměníku a termoventilů 

hala Slavia HK 

700.000,- Kč pro: 10 

proti: 0 

zdržel se: 4 
ANO 

TJ SLÁVIA-JACHTING 

Česká Skalice 

zakoupení motorového člunu 528.521,- Kč pro: 0 

proti: 14 

zdržel se: 0 
NE 

Voženílek František Modernizace objektu využívaného pro 

volný čas dětí a mládeže 

245.400,- Kč pro: 0 

proti: 13 

zdržel se: 1 
NE 

Základní škola, Trutnov, 

V Domcích 488 

Mistrovství světa v mažoretkovém 

sportu v Jihoafrické republice 

250.000,- Kč pro: 14 

proti: 0 

zdržel se: 0 

ANO 

Boxing club Trutnov, z.s. Mistrovství ČR juniorů a juniorek v 

Boxu 

100.000,- Kč pro: 14 

proti: 0 

zdržel se: 0 
ANO 

TJ LOKOMOTIVA 

TRUTNOV, z.s. 

Basketbal Trutnov - reprezentace kraje 

v nejvyšší soutěži ČR 

350.000,- Kč pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 1 
ANO 

 

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

 

Hlasování: Pro: 14 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/12/111/2018 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

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

na individuální účely, a to na tyto projekty: 
BBS pro s.r.o. NOVA CUP 2018 300.000,- Kč 

FC Hradec Králové, a.s. Vrcholový a výkonnostní sport 1.200.000,- Kč 

front events s.r.o. Soldiers 2018 50.000,- Kč 

HBC Jičín Vrcholový a výkonnostní sport 600.000,- Kč 

město Jičín Výměna povrchu hřiště s umělou trávou - 

Městský stadion Jičín 

750.000,- Kč 

Mountfield HK, a.s. Vrcholový hokej - mládež 1.000.000,- Kč 
Nadační fond klubu olympioniků 

krajů: Královéhradeckého, 

Pardubického a Vysočina 

Humanitární, sociální a zdravotní podpora 

fyzických osob - olympioniků 

150.000,- Kč 

Nadační fond na podporu 

fotbalové mládeže KHK 

Podpora mládežnických fotbalových trenérů 850.000,- Kč 

Ski klub Ústí nad Orlicí, z.s. Skiinterkriterium 2018 200.000,- Kč 
Sokolská župa Orlická 

 

Sokolská krajská sportovní prezentace a 

slety 

620.000,- Kč 

Sportovní klub HC Opočno, z.s. Pořízení stroje na úpravu ledové plochy na 

zimním stadionu v Opočně 

500.000,- Kč 

Svaz lyžařů ČR FIS Evropský pohár ve snowboardingu 200.000,- Kč 

Svaz lyžařů ČR FIS Evropský pohár v akrobatickém 

lyžování 

200.000,- Kč 

TJ Slavia Hradec Králové, z.s. Rekonstrukce výměníku a termoventilů hala 

Slavia HK 

700.000,- Kč 

Základní škola, Trutnov, V 

Domcích 488 

Mistrovství světa v mažoretkovém sportu v 

Jihoafrické republice 

250.000,- Kč 

Boxing club Trutnov, z.s. Mistrovství ČR juniorů a juniorek v Boxu 100.000,- Kč 

TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, 

z.s. 

Basketbal Trutnov - reprezentace kraje v 

nejvyšší soutěži ČR 

350.000,- Kč 

  

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

na individuální účely, a to na tyto projekty: 
1. Fotbalový klub Nová Paka, z.s. Stavební úpravy sportovních šaten, Havlova 

1207, Nová Paka 

Fotbal 88, z.s. Činnost sportovních středisek a sportovních 

center mládeže 

Taneční škola TIMEDANCE Hořice, z. s. ŽIJEME TANCEM V HOŘICÍCH A v JIČÍNĚ! 

Taneční škola TIMEDANCE Hořice, z. s. REGIONÁLNÍ ČINNOST 2018 

TENIS - CENTRUM DTJ HK, z.s. PŘÍSTAVBA ŠATNOVÉHO ZÁZEMÍ PRO 

DĚTI, TRENÉRY A ROZHODČÍ (2. ETAPA) 

TJ SLÁVIA-JACHTING Česká Skalice zakoupení motorového člunu 

Voženílek František Modernizace objektu využívaného pro volný čas 

dětí a mládeže 
 

 

K bodu 4. 

Poskytnutí dotací na individuální účel – kap. 18. 

 

 Předseda výboru uvedl bod jednání a navrhl u tohoto bodu jednání nehlasovat o jednotlivých 

žádostech, ale určit projekty, které výbor nedoporučí k podpoření. Členové výboru 

s návrhem souhlasili a shodli se na návrhu nedoporučit podpoření projektu firmy GrandPark, 

a. s. s názvem FIT 70+. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení upraveném a doplněném dle návrhu z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 14 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/12/112/2018 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. d o p o r u č u j e  
 orgánům Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí účelových dotací na individuální 

účely, a to na tyto projekty: 
Spolek Šediváčkův long pořádání akce Šediváčkův long 2018 100.000 Kč 

Junák - český skaut, středisko 

Františka Barvíře Třebechovice pod 

Orebem, z. s. 

Tee - pee na náš tábor 20.000 Kč 

Mgr. Petr Soukup Žádost o finanční podporu na závodní sezóně 70.000 Kč 

Městys Žernov Žernovský bajk 2018 - XVI. ročník 65.000 Kč 

Základní škola, Opočno, okres 

Rychnov nad Kněžnou 

Pohybem ke zdraví v roce 2018 43.200 Kč 

Královéhradecký krajský volejbalový 

svaz 

Vyhlášení volejbalistů roku mládeže za rok 

2017 

50.000 Kč 

Centrum handicapovaných lyžařů, z.s. MČR 2018 World Para ALPINE SKIING 70.000 Kč 

Český rybářský svaz, z. s., místní 

organizace Kopidlno 

Dětské sportovní rybářství na Kopidlnsku 47.000 Kč 

REGION ORLICKO-TŘEBOVSKO CYKLO GLACENSIS 2018 20.000 Kč 

Tělovýchovná jednota Kraso Náchod 

z.s. 

Velká cena Náchoda 2018 25.000 Kč 

Okresní sdružení ČUS Rychnov nad 

Kněžnou, z.s. 

Nejúspěšnější sportovec okresu Rychnov nad 

Kněžnou za rok 2017 

30.000 Kč 

 

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

účely, a to na tyto projekty: 
GrandPark, a.s. FIT 70+ 

 

 

K bodu 5. 

Seznámení s návrhem přidělení mimořádných účelových příspěvků příspěvkovým 

organizacím zřizovaných Královéhradeckým krajem v oblasti sportu, volnočasových aktivit, 

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

 

 Mgr. Svatava Odlová seznámila výbor s návrhem přidělení mimořádných účelových 

příspěvků (MUP) příspěvkovým organizacím zřizovaných Královéhradeckým krajem 

v oblasti sportu, volnočasových aktivit, vzdělávání, regionálních soutěží a prevence 

rizikového chování v roce 2018. Informovala o jednání komise, termínech projednávání 

v orgánech kraje, návrhu doplnění vyčleněných finančních prostředků na MUP ze zbývající 

částky kap. 9. rozpočtu roku 2017 a připravovaném vyhlášení MUP v oblasti etické 

výchovy. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 13 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/12/113/2018 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. s e  s e z n á m i l  
 s návrhem přidělení mimořádných účelových příspěvků příspěvkovým organizacím 

zřizovaných Královéhradeckým krajem v oblasti sportu, volnočasových aktivit, 

vzdělávání, regionálních soutěží a prevence rizikového chování v roce 2018 

 

K bodu 6. 

Dotačního program Regionální soutěže a přehlídky pro děti a mládež v Královéhradeckém 

kraji - 18SMR19. 

 

 Mgr. Svatava Odlová informovala výbor o výsledku jednání hodnotící komise k dotačnímu 

programu Regionální soutěže a přehlídky pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji - 

18SMR19 a o zaslání podkladů elektronicky před jednáním výboru. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/12/114/2018 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. d o p o r u č u j e  
 orgánům Královéhradeckého kraje schválit návrh na rozdělení finančních prostředků 

dotačního programu Regionální soutěže a přehlídky pro děti a mládež 

v Královéhradeckém kraji - 18SMR19 jednotlivým žadatelům dle přílohy důvodové 

zprávy 

 

K bodu 7. 

Závěrečná zpráva k zabezpečení výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách VIII. zimní 

olympiády dětí a mládeže České republiky 2018. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský prezentoval vybrané informace ze Závěrečné zprávy k zabezpečení 

výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České 

republiky 2018 (zaslané elektronicky). Informoval o průběhu ODM 2018, výsledcích 

reprezentantů KHK, počtu získaných medailí atd. Dále informoval o navrhovaných darech 

reprezentačního oblečení, vybavení a o finanční darech za úhradu dopravy a nákladů 

spojených s mazáním a přípravou lyží. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/12/115/2018 

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. 

zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2018 

II. d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí navrhovaných darů 
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K bodu 8. 

Krajská konference o sportu v Královéhradeckém kraji 2018. 

 

 Předseda výboru uvedl bod jednání a vyzval členy výboru k diskuzi k plánované konferenci. 

Dále informoval o návrhu předsedy Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje 

Mgr. Jiřího Pekaře, který byl zaslán elektronicky v podkladech k jednání výboru. 

 Mgr. Jiří Pekař informoval o zaslaném podkladu a navrhl, aby se otázky ke konferenci 

prodiskutovaly na jednání Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje, které 

se uskuteční 16. 4. 2018 a kterého by se zúčastnili také členové výboru. 

 Členové výboru s návrhem souhlasili a požádali tajemníka výboru o zajištění zasedací 

místnosti. Mgr. Jiří Pekař rozešle prostřednictvím tajemníka výboru pozvánky na toto 

jednání. 

 

K bodu 9. 

Plán rozvoje sportu Královéhradeckého kraje. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský připomněl termín pro zpracování plánu rozvoje sportu kraje a požádal 

členy výboru, zda by se chtěli na přípravě tohoto koncepčního materiálu podílet. 

 V rámci diskuze členové výboru požádali o upřesnění obsahu plánu rozvoje sportu 

dle zákona č. 230/2016 Sb. a o jeho zaslání e-mailem. Po zaslání se členové výboru 

rozhodnou, zda se budou na přípravě materiálu podílet. 

 

K bodu 10. 

Žádost o finanční podporu projektu výstavby nových prostor pro dětský modelářský kroužek 

formou výpůjčky. 

 

 Předseda výboru uvedl bod jednání a informoval o žádosti JUDr. Ing. Rudolfa Cogana 

Ph.D., který požádal výbor o projednání žádosti Modelářského centra z.s. 

 Proběhla diskuze k žádosti. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/12/116/2018 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. p r o j e d n a l  
 žádost o finanční podporu projektu výstavby nových prostor pro dětský modelářský 

kroužek formou výpůjčky 

I. n e d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí půjčky na projekt výstavby 

nových prostor pro dětský modelářský kroužek Modelářského centra z.s. 

 

K bodu 11. 

Diskuze, různé. 

 

 Mgr. Jiří Pekař informoval o připravovaném slavnostním vyhlášení ankety Nejúspěšnější 

sportovec Královéhradeckého kraje 2017 a o záměru největších krajských sportovních 

asociací sdružených ve Všesportovním kolegiu Královéhradeckého kraje podat žádost 

o individuální dotaci na činnost krajských článků. 



 Strana 8 (celkem 8)  

 Eva Víšková upozornila na velké problémy při vyplňování žádostí o dotace v dotačním 

programu Královéhradeckého kraje č. 18SPTU1 – Sportovní aktivity a tělovýchova. V této 

souvislosti se členové výboru shodli na potřebě získání informací a přehledu celkového 

počtu podaných žádostí a celkového počtu žádostí v jednotlivých účelech, výše celkové 

požadované dotace, výše požadované dotace v jednotlivých účelech a celkový rozpočet 

projektů v dotačním programu Královéhradeckého kraje č. 18SPTU1 – Sportovní aktivity 

a tělovýchova. 

 Členové hodnotícího orgánu požádali prostřednictvím výboru o zpracování návrhů na výši 

dotací v programech s více účely, které budou předloženy hodnotícímu orgánu tak, aby výše 

poskytnuté dotace jednotlivých žádostí byla stanovena dle součtu částek jednotlivých účelů 

– hodnotit každý účel samostatně a přidělit finanční prostředky po účelech (projekty 

neprůměrovat a nepřidělovat dotaci dle tohoto zprůměrovaného hodnocení). Výbor 

s požadavkem souhlasil a zakotvil jej do usnesení výboru. 

 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení vzešlém z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/12/117/2018 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. ž á d á  
 odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o 

1. předložení přehledu celkového počtu podaných žádostí a celkového počtu žádostí 

v jednotlivých účelech, výše celkové požadované dotace, výše požadované dotace 

v jednotlivých účelech a celkový rozpočet projektů v dotačním programu 

Královéhradeckého kraje č. 18SPTU1 – Sportovní aktivity a tělovýchova na jednání 

výboru 21. 3. 2018 

2. zpracování návrhů na výši dotací v programech s více účely, které budou předloženy 

hodnotícímu orgánu tak, aby výše poskytnuté dotace jednotlivých žádostí byla 

stanovena dle součtu částek jednotlivých účelů – hodnotit každý účel samostatně a 

přidělit finanční prostředky po účelech (projekty neprůměrovat a nepřidělovat dotaci 

dle tohoto zprůměrovaného hodnocení)  

 

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

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za účast na 12. jednání a vzhledem k tomu, že byly 

vyčerpány všechny body programu, ukončil jednání v 13:05 hodin. 

 

Příští jednání výboru proběhne 21. 3. 2018 (od 10:00 hodin). 

 

 

 

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

 Ing. Zdeněk Švorc Eva Víšková 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 27. 2. 2018 

 

 

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

 podpis 


