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Z á p i s  
 

z 13. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 25. 4. 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, 

Mgr. Tomáš Hendrych, Petr Koleta, Jakub Lejsek, Pavel Matějka, Helena Rezková, 

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

Omluveni: Bc. Pavel Bulíček, Andrea Ioele, Michal Moravec 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Hosté: Mgr. Marina Berdychová, JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D., 

PaedDr. Markéta Stuchlíková, Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Jiří Pekař, Ing. Petra Teplá, 

Bc. Ondřej Knotek 

  

Program jednání: 
 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

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

3. CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. - Královéhradecký kraj - srovnávací analýza 2016. 

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

5. Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti sport a tělovýchova v roce 2018. 

6. Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti volnočasových aktivit v roce 2018. 

7. Termín jednáni hodnotící komise pro dotační program 18SMR20 (dříve označen 18SMR14) 

s názvem Naplňování Koncepce podpory mládeže v Královéhradeckém kraji v roce 2018. 

8. Žádost Gymnázia, Dobruška, Pulická 779, IČ 60884762 o podporu výstavby sportoviště na 

gymnáziu v Dobrušce. 

9. Diskuze, různé. 

 

 Jednání v 10:05 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 Josef Tylš. Navržený program byl schválen beze změny. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/13/118/2018 

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 Josefa Tylše 

jako ověřovatele zápisu 
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K bodu 3. 

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. - Královéhradecký kraj - srovnávací analýza 2016. 

 

 Předseda výboru uvedl bod jednání a upozornil na výsledky srovnávací analýzy – zejména 

na výsledky Královéhradeckého kraje v oblasti tělovýchova a zájmová činnosti. Dle této 

analýzy Královéhradecký kraj vynaložil ve srovnávaném období 2012 – 2016 zdaleka 

nejnižší výdaje na tělovýchovu a zájmovou činnost (v přepočtu na obyvatele – na úrovni 

58 % průměru za všechny kraje) a umístil se na posledním místě. Na oblast tělovýchovy 

a zájmové činnosti věnoval Královéhradecký kraj v průměru ročně 91 Kč na obyvatele. Je to 

jediná ze zde uváděných položek, ve kterém kraj vykázal nižší částku. V průměru to bylo 

o 53 Kč na obyvatele méně než v krajích jako celku. 

 Helena Rezková uvedla, že na nízkou podporu oblasti sportu z krajského rozpočtu 

upozorňuje již dlouho. Zároveň upozornila, že na činnost zejména dětí a mládeže je dostatek 

finančních prostředků z programu MŠMT ČR „Můj klub“, ale chybí finanční prostředky 

na provoz, údržbu a rozvoj sportovišť. 

 Mgr. Marina Berdychová informovala, že s návrhem na krajský dotační program na podporu 

sportovišť zatím neuspěla. Dále uvedla, že tato problematika byla projednávána s ministrem 

školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou a vládním zmocněncem pro sport 

Milanem Hniličkou, ze které vyplynulo možné sdružování finančních prostředků z MŠMT 

ČR, krajů a obcí na podporu sportovišť. 

 Jakub Lejsek připomněl, že je velice důležité stabilizovat krajské dotační programy a navýšit 

na ně finanční prostředky. 

 Eva Víšková upozornila na nutnost navýšení finančních prostředků na dotační programy 

v oblasti sportu před jednáním hodnotící komise. 

 Předseda výboru navrhl přijetí usnesení směřující k navýšení finančních prostředků 

na tělovýchovu a zájmovou činnost z rozpočtu Královéhradeckého kraje alespoň na úroveň 

průměru krajů jako celku – tedy na 156,- Kč/obyvatele. 

 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení vzešlém z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/13/119/2018 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 informace z CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. - Královéhradecký kraj - srovnávací 

analýza 2016 

II. d o p o r u č u j e  
 zastupitelstvu Královéhradeckého kraje navýšit finanční prostředky na tělovýchovu 

a zájmovou činnost v přepočtu na obyvatele alespoň na průměr krajů jako celku – tedy 

na 156,- Kč/obyvatele (cca 86.000.000,- Kč) 

 

K bodu 4. 

Poskytnutí dotací na individuální účel – kap. 18. 

 

 Předseda výboru uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů elektronicky před 

jednáním výboru. 

 Proběhla diskuze, ve které členové výboru upozornili, že nebyly odborem regionálního 

rozvoje, grantů a dotací předloženy k projednání žádosti nad 100.000,- Kč dle platných 

Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje, požadavku 

výboru na průběžné předkládání a dohody z minulého jednání výboru. 
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 Členové výboru dále diskutovali k podpoře žádostí, které bylo možné podat do řádných 

krajských dotačních programů a bylo rozhodnuto, že výbor podpoření těchto projektů 

nedoporučí. Proběhlo dílčí hlasování k jednotlivým žádostem. 

 

Informace o hlasování k jednotlivým žádostem: 
 

Žadatel Projekt 

Výše dotace 

dle žádosti / 

navržená 

Výborem STV 

Hlasování 
Dop. 

podpora 

MFK Trutnov, z.s. Hýbeme se rádi 60 000 Kč 

pro: 12 

proti: 0 

zdržel se: 0 

NE 

MĚSTO 

BOROHRÁDEK 

VI. sportovní hry seniorů 

Královéhradeckého kraje 
100 000 Kč 

pro: 8 

proti: 0 

zdržel se: 4 

ANO 

OBEC HŘIBOJEDY Hřibojedské 60 a 100 v Jaroměři 75 000 Kč 

pro: 12 

proti: 0 

zdržel se: 0 

NE 

Novobydžovský čtverec 

- klub přátel 

historických vozidel, 

z.s. 

Novobydžovský čtverec - memoriál Elišky 

Junkové 
50 000 Kč 

pro: 12 

proti: 0 

zdržel se: 0 NE 

Tělovýchovná jednota 

Spartak Vrchlabí, z. s. 

Světový pohár v Para-Ski ve Vrchlabí 2.-

4.3.2018 
50 000 Kč 

pro: 12 

proti: 0 

zdržel se: 0 

NE 

Český tým 

transplantovaných, z.s. 

XX. evropské hry dialyzovaných a 

transplantovaných sportovců Itálie  

(Libor Malínský) 

12 000 Kč 

pro: 12 

proti: 0 

zdržel se: 0 

NE 

3athlon, z. s. 3athlon 2018 90 000 Kč 

pro: 12 

proti: 0 

zdržel se: 0 

NE 

Radioklub OK1KNA 

Náchod, spolek 

Obnova anténního systém Radioklubu 

OK1KNA 
48 000 Kč 

pro: 8 

proti: 0 

zdržel se: 4 

ANO 

TŠ Bonifác, z. s. ČESKO ZPÍVÁ 2018 100 000 Kč 

pro: 12 

proti: 0 

zdržel se: 0 

NE 

FC Spartak Rychnov 

nad Kněžnou, z.s. 

Podpora účasti st. přípravky FC Spartak 

Rychnov n Kn. na mezinárodním 

fotbalovém turnaji Provinzial Pfingstcup v 

Německu 

30 000 Kč 

pro: 12 

proti: 0 

zdržel se: 0 
NE 

Centrum pro integraci 

osob se zdravotním 

postižením 

Královehradeckého 

kraje, o.p.s. 

Tábory pro děti a mládež se zdravotním 

postižením 
100 000 Kč 

pro: 12 

proti: 0 

zdržel se: 0 ANO 

Centrum pro integraci 

osob se zdravotním 

postižením 

Královehradeckého 

kraje, o.p.s. 

Psychorehabilitační pobyty pro děti a 

mládež se zdravotním postižením 
100 000 Kč 

pro: 12 

proti: 0 

zdržel se: 0 ANO 

Tělocvičná jednota 

Sokol Lupenice 
53. ročník Volejbalové Lupenice 80 000 Kč 

pro: 12 

proti: 0 

zdržel se: 0 

NE 

Všesportovní kolegium 

Královéhradeckého 

kraje 

Dotace na činnost Všesportovního kolegia 

KHK v roce 2018 
60 000 Kč 

pro: 12 

proti: 0 

zdržel se: 0 

ANO 

Orel župa Brynychova 
Provoz krajského článku organizace Orla - 

nový 
20 000 Kč 

pro: 12 

proti: 0 

zdržel se: 0 

ANO 
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Centrum pro integraci 

osob se zdravotním 

postižením 

Královehradeckého 

kraje, o.p.s. 

Zabezpečení provozu kanceláře krajské 

organizace zajišťující pořádání sportovních 

akcí pro osoby se zdravotním postižení 

50 000 Kč 

pro: 12 

proti: 0 

zdržel se: 0 ANO 

KČT, oblast 

Královéhradeckého 

kraje 

Dotace na celoroční činnost 25 000 Kč 

pro: 12 

proti: 0 

zdržel se: 0 
ANO 

Sdružení sportovních 

svazů České republiky, 

z.s. 

Celoroční činnost v jednotlivých svazech 

krajského článku 
20 000 Kč 

pro: 12 

proti: 0 

zdržel se: 0 
ANO 

Královéhradecká 

krajská asociace Sport 

pro všechny, z.s. 

Celoroční provoz a činnost 

Královéhradecké krajské asociace Sport 

pro všechny 

84 000 Kč 

pro: 11 

proti: 0 

zdržel se: 1 

ANO 

Sokolská župa Orlická Podpora činnosti krajského článku 98 000 Kč 

pro: 12 

proti: 0 

zdržel se: 0 

ANO 

ČSS, z.s. 

Královéhradecké 

krajské sdružení ČSS 

podpora činnosti krajského sdružení ČSS 20 000 Kč 

pro: 12 

proti: 0 

zdržel se: 0 

ANO 

Nadační fond KlaPeto Na Sněžku pro Matýska 80 000 Kč 

pro: 12 

proti: 0 

zdržel se: 0 
ANO 

Mgr. Barbora Machová 

Křováčková 

Taneční divadlo Honzy Pokusila - 

volnočasová činnost 
44 000 Kč 

pro: 12 

proti: 0 

zdržel se: 0 

NE 

Horolezecký festival 

Český ráj, spolek 

4. ročník Horolezeckého festivalu Český 

ráj 
100 000 Kč 

pro: 12 

proti: 0 

zdržel se: 0 

NE 

MUDr. Vladimír Hadač 
Zdravotní zabezpečení sportovních a 

kulturních akcí + výuka první pomoci 
80 000 Kč 

pro: 12 

proti: 0 

zdržel se: 0 

NE 

Návraty 2017, z.s. Stárneme spolu - roční činnost 70 000 Kč 

pro: 11 

proti: 0 

zdržel se: 1 

NE 

SH ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů 

Souvlastní 

Vybavení SDH Souvlastní 47 743 Kč 

pro: 12 

proti: 0 

zdržel se: 0 

NE 

 

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

 

Hlasování: Pro: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/13/120/2018 

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: 

 

MĚSTO BOROHRÁDEK 
VI. sportovní hry seniorů Královéhradeckého 

kraje 
100 000 Kč 

Radioklub OK1KNA Náchod, 

spolek 

Obnova anténního systém Radioklubu 

OK1KNA 
48 000 Kč 

Centrum pro integraci osob se 

zdravotním postižením 

Královehradeckého kraje, o.p.s. 

Tábory pro děti a mládež se zdravotním 

postižením 
100 000 Kč 
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Centrum pro integraci osob se 

zdravotním postižením 

Královehradeckého kraje, o.p.s. 

Psychorehabilitační pobyty pro děti a mládež 

se zdravotním postižením 
100 000 Kč 

Všesportovní kolegium 

Královéhradeckého kraje 

Dotace na činnost Všesportovního kolegia 

KHK v roce 2018 
60 000 Kč 

Orel župa Brynychova 
Provoz krajského článku organizace Orla - 

nový 
20 000 Kč 

Centrum pro integraci osob se 

zdravotním postižením 

Královehradeckého kraje, o.p.s. 

Zabezpečení provozu kanceláře krajské 

organizace zajišťující pořádání sportovních 

akcí pro osoby se zdravotním postižení 

50 000 Kč 

KČT, oblast Královéhradeckého 

kraje 
Dotace na celoroční činnost 25 000 Kč 

Sdružení sportovních svazů 

České republiky, z.s. 

Celoroční činnost v jednotlivých svazech 

krajského článku 
20 000 Kč 

Královéhradecká krajská 

asociace Sport pro všechny, z.s. 

Celoroční provoz a činnost Královéhradecké 

krajské asociace Sport pro všechny 
84 000 Kč 

Sokolská župa Orlická Podpora činnosti krajského článku 98 000 Kč 

ČSS, z.s. Královéhradecké 

krajské sdružení ČSS 
podpora činnosti krajského sdružení ČSS 20 000 Kč 

Nadační fond KlaPeto Na Sněžku pro Matýska 80 000 Kč 

  

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

účely na projekty, které mohly být podány do řádných krajských dotačních programů: 

 
MFK Trutnov, z.s. Hýbeme se rádi 

OBEC HŘIBOJEDY Hřibojedské 60 a 100 v Jaroměři 

Novobydžovský čtverec - klub 

přátel historických vozidel, z.s. 

Novobydžovský čtverec - memoriál Elišky 

Junkové 

Tělovýchovná jednota Spartak 

Vrchlabí, z. s. 
Světový pohár v Para-Ski ve Vrchlabí 2.-4.3.2018 

Český tým transplantovaných, z.s. 

XX. evropské hry dialyzovaných a transplantovaných 

sportovců Itálie  

(Libor Malínský) 

3athlon, z. s. 3athlon 2018 

TŠ Bonifác, z. s. ČESKO ZPÍVÁ 2018 

FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, 

z.s. 

Podpora účasti st. přípravky FC Spartak Rychnov n Kn. na 

mezinárodním fotbalovém turnaji Provinzial Pfingstcup v 

Německu 

Tělocvičná jednota Sokol Lupenice 53. ročník Volejbalové Lupenice 

Mgr. Barbora Machová Křováčková Taneční divadlo Honzy Pokusila - volnočasová činnost 

Horolezecký festival Český ráj, 

spolek 
4. ročník Horolezeckého festivalu Český ráj 

MUDr. Vladimír Hadač 
Zdravotní zabezpečení sportovních a kulturních akcí + výuka 

první pomoci 

Návraty 2017, z.s. Stárneme spolu - roční činnost 

SH ČMS - Sbor dobrovolných 

hasičů Souvlastní 
Vybavení SDH Souvlastní 

 

 

K bodu 5. 

Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti sport a tělovýchova v roce 2018. 

 

 Předseda hodnotící komise Petr Koleta informoval výbor o průběhu a výsledcích jednání 

komise ke krajským dotačním programům na oblasti sport, tělovýchova a volnočasové 

aktivity. Mimo jiné také upozornil, že body za posouzení regionálního významu a naplnění 

programového prohlášení rady kraje (přidělované pouze 0 nebo 5 bodů) významně ovlivnily 

hodnocení jednotlivých žádostí. Předseda výboru k této věci navrhl, že by mělo být 

u posouzení regionálního významu a naplnění programového prohlášení rady kraje 

přidělováno alespoň 0, 3 a 5 bodů. S tímto názorem souhlasila Mgr. Martina Berdychová, 

která dále uvedla, že by při hodnocení posouzení regionálního významu a naplnění 

programového prohlášení rady kraje měli mít radní k dispozici také hodnocení základních 

a specifických kritérií. Petr Koleta dále uvedl, že hodnotící komise navrhla navýšení 
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finančních prostředků na krajský dotační program 18SPTU1 o 2.287.400,- Kč v rámci 

2. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje. 

 Mgr. Tomáš Záviský upozornil na některé negativní aspekty nového systému z pozice 

hodnotitele – nepřehlednost podmínek sdruženého dotačního programu pro žadatele, velice 

krátká doba na hodnocení projektů, nepodpoření v minulých letech pravidelně 

podporovaných žádostí z důvodu zavedení nové podmínky splnění 60% bodové hranice, 

kterou projekt musí splnit v základních a specifických kritériích (podle dřívějšího systému 

by tyto projekty celkovou 60% bodovou hranici splnily), nižší bodové hodnocení 

u některých významných projektů, které nezískaly body za posouzení regionálního významu 

a naplnění programového prohlášení rady kraje atd.  

 Josef Tylš poukázal na to, že nebyly členům výboru zaslány informace k jednotlivým 

žádostem (tak jako tomu bylo v minulých letech). K tomuto upozornění Bc. Ondřej Knotek 

uvedl, že tento postup není uveden v Zásadách pro poskytování dotací a darů z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje. 

 Jakub Lejsek upozornil, že ani hodnotící komise neobdržela konečnou tabulku 

s informacemi o podpoře jednotlivých projektů. 

 Eva Víšková požádala odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací o zaslání podkladů 

pro hodnocení projektů s větším předstihem před jednáním hodnotící komise. 

 JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. uvedl, že návrh hodnotící komise na navýšení finančních 

prostředků v 2. změně rozpočtu Královéhradeckého kraje předloží k projednání vedení 

kraje. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/13/121/2018 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í  
 zprávu z jednání hodnotící komise k rozdělení dotačních prostředků na veřejně 

prospěšné projekty v oblasti sport a tělovýchova v roce 2018 

II. d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje navýšit finanční prostředky na krajský dotační 

program 18SPTU1 dle doporučení hodnotící komise v rámci 2. změny rozpočtu 

Královéhradeckého kraje o 2.287.400,- Kč 

 

K bodu 6. 

Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti volnočasových aktivit v roce 2018. 

 

 Předseda výboru uvedl bod jednání a konstatoval, že byl výbor informován v rámci 

předcházejícího bodu jednání. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/13/122/2018 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  
 zprávu z jednání hodnotící komise k rozdělení dotačních prostředků na veřejně 

prospěšné projekty v oblasti volnočasových aktivit v roce 2018 

 

K bodu 7. 

Termín jednáni hodnotící komise pro dotační program 18SMR20 (dříve označen 18SMR14) 

s názvem Naplňování Koncepce podpory mládeže v Královéhradeckém kraji v roce 2018. 

 

 Předseda výboru uvedl bod jednání a informoval o termínu jednání hodnotící komise 

navrženém odborem regionálního rozvoje, grantů a dotací. 

 Proběhla diskuze k vhodnému termínu. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/13/123/2018 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. s c h v a l u j e  
 termín jednáni hodnotící komise pro dotační program 18SMR20: 17. 5. 2018 od 9:00 

hodin 

 

K bodu 8. 

Žádost Gymnázia, Dobruška, Pulická 779, IČ 60884762 o podporu výstavby sportoviště 

na gymnáziu v Dobrušce. 

 

 Předseda výboru uvedl bod jednání a informoval o zaslání podkladů elektronicky před 

jednáním výboru. 

 Proběhla diskuze k žádosti Gymnázia Dobruška i k problematice sportovních hřišť u škol 

zřizovaných krajem. 

 

Návrh – hlasovat o usnesení vzešlém z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/13/124/2018 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  
 žádost Gymnázia, Dobruška, Pulická 779, IČ 60884762 o podporu výstavby sportoviště 

na gymnáziu v Dobrušce 

II. d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje řešit problematiku sportovních hřišť u škol 

zřizovaných Královéhradeckým krajem 
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K bodu 9. 

Diskuze, různé. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský pozval členy výboru na slavnostní setkání představitelů 

Královéhradeckého kraje s reprezentanty, trenéry a zástupci krajských sportovních svazů 

k Hrám VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2018, které se uskuteční 

9. 5. 2018 (pozvánka bude členům výboru zaslána elektronicky). 

 Eva Víšková informovala o stavu přípravy Krajské konference o sportu v Královéhradeckém 

kraji 2018. 

 Libor Šnajdr informoval o problémech s dotacemi na podporu sportu z MŠMT ČR. 

 

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

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za účast na 13. jednání a vzhledem k tomu, že byly 

vyčerpány všechny body programu, ukončil jednání v 12:05 hodin. 

 

Příští jednání výboru proběhne 23. 5. 2018 (od 10:00 hodin). 

 

 

 

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

 Ing. Zdeněk Švorc Josef Tylš 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 15. 5. 2018 

 

 

 

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

 podpis 


