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Z á p i s  
 

z 14. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 23. 5. 2018 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 

v RegioCentru Nový pivovar, Hradec Králové 

 

 

Přítomni: Ing. Zdeněk Švorc, 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: Mgr. Jana Berkovcová, Michal Moravec 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Hosté: Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Jiří Pekař, Ing. Petra Teplá, Bc. Ondřej Knotek, 

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. 18. 

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

5. Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti volnočasové aktivity na dotační program 

18SMR20 Naplňování Koncepce podpory mládeže v Královéhradeckém kraji v roce 2018. 

6. Návrh na poskytnutí individuálních dotací krajským článkům sportovních asociací 

sdružených ve Všesportovním kolegiu Královéhradeckého kraje na rok 2018 

(odvětví volnočasových aktivit - kapitola 9). 

7. Návrh na dofinancování významných tradičních sportovních akcí s udělenou trvalou záštitou 

Rady Královéhradeckého kraje pořádaných v roce 2018. 

8. Schválení termínů jednání výboru na 2. pololetí 2018. 

9. Diskuze, různé. 

 

 Jednání v 10:08 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 Mgr. Edita Vaňková. Navržený program byl schválen beze změny. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 13 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/14/125/2018 

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 Mgr. Evu Vaňkovou jako ověřovatele zápisu 
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K bodu 3. 

 

Poskytnutí dotací na individuální účel – kap. 18. 

 

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

jednáním výboru. 

 Členové výboru diskutovali k podpoře žádostí, které bylo možné podat do řádných 

krajských dotačních programů. Proběhlo dílčí hlasování k jednotlivým žádostem. 

 

Informace o hlasování k jednotlivým žádostem: 
 

Žadatel Projekt 

Výše dotace 

dle žádosti / 

navržená 

Výborem STV 

Hlasování 
Dop. 

podpora 

Obec Dřevěnice 

Pořádání akce - XXIII. ročníku Národního 

turnaje Českého hnutí speciálních olympiád 

v přehazované 

15 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

ANO 

OBEC BYSTRÉ XI.setkání obcí Bystré 100 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

NE 

Aleš Kisý 
Sportovní příprava na Mistrovství Evropy v 

atletice vozíčkářů 
100 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

ANO 

Spolek historických 

tanců 
Spolek historických tanců 20 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

NE 

Diaklub Nová Paka z.s. 

OZDRAVNÝ POBYT DĚTÍ S 

DIABETEM A 

CELIAKIÍ V ČESKÉM RÁJI SPOJENÝ S 

VÝUKOU O DIABETU 2018 

70 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 
ANO 

Jakub Exner Závody Excalibur Race Mladé Buky 49 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

NE 

Dům dětí a mládeže 

Domino Hronov 

Hronovské Jablíčko - amatérská 

mezinárodní soutěž tanečních skupin 
30 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

NE 

TJ Slavia Hradec 

Králové, z.s. 

Mistrovství ČR žáků ve volejbale a finále 

Českého poháru kadetů 
50 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

ANO 

Taneční škola 

TIMEDANCE Hořice, 

z. s. 

TANČÍME S HVĚZDAMI V 

KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 2018 
97 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

NE 

A-TEAM Hradec 

Králové, z.s. 

Mistrovství České republiky mažoeretk 

2018 
100 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

NE 

Asociace amatérských 

sportů ČR, z.s. 
100 let českého sportu 70 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

NE 

Rada dětí a mládeže 

Královéhradeckého 

kraje, z. s. 

Celoroční činnost Rady dětí a mládeže v 

Královéhradeckém kraji 
35 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

ANO 

MONA Náchod z.s. 
Finále Mistrovství ČR v mažoretkovém 

sportu 
20 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

NE 

Akademie Rinosport 

z.s. 

Pohyb a sport pro život - Akreditovaný 

odborný seminář pro pedagogické 

pracovníky, cvičitele a trenéry 

100 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

ANO 

Pionýr, z. s. - Pionýrská 

skupina Podskalák 
Obnova matrací a lůžkovin 58 500 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

ANO 

Běží.me z.s. Běh a pochod přes Vlčí jámu 15 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

NE 
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Běží.me z.s. Běh týnišťskými pralesy 12 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 
NE 

Tomáš Nevěčný 
Žádost o příspěvek na pořízení sportovního 

basketbalového vozíku 
41 766 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

ANO 

Klub vozíčkářů Trutnov 

- Bukovinka, z.s. 

Dopravy členů spolku s přáteli 

(doprovodem - dobrovolníky) na výlety v 

roce 2018 

18 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

ANO 

Školní sportovní klub 

při Základní škole Nová 

Paka, Husitská 1695 

Republikové finále AŠSK ČR ve vybíjené 

základních škol 2018, kategorie chlapců a 

dívek 4. a 5. třída, 11. ročník 

35 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

ANO 

Golf Club Hrádek 1995 

Příspěvek na sportovní aktivity mládeže a 

dospělých Golf Clubu Hrádek 1995 v roce 

2018 

20 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

NE 

Golf Club Hrádek 1995 

Příspěvek na nájemné pro provoz a údržbu 

Zámeckého parku zámku Hrádek u 

Nechanic v roce 2018 

50 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 
NE 

"Football for all, z.s." Finálový turnaj Ondrášovka cup U9 40 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

NE 

OBEC VYSOKOV Vybavení klubovny - zázemí pro sporty 86 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

NE 

 

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

 

Hlasování: Pro: 13 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/14/126/2018 

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: 

 
Obec Dřevěnice Pořádání akce - XXIII. ročníku Národního turnaje 

Českého hnutí speciálních olympiád v přehazované 

15 000 Kč 

Aleš Kisý Sportovní příprava na Mistrovství Evropy v atletice 

vozíčkářů 

100 000 Kč 

Diaklub Nová Paka z.s. OZDRAVNÝ POBYT DĚTÍ S DIABETEM A 

CELIAKIÍ V ČESKÉM RÁJI SPOJENÝ S 

VÝUKOU O DIABETU 2018 

70 000 Kč 

TJ Slavia Hradec Králové, z.s. Mistrovství ČR žáků ve volejbale a finále 

Českého poháru kadetů 

50 000 Kč 

Rada dětí a mládeže 

Královéhradeckého kraje, z. s. 

Celoroční činnost Rady dětí a mládeže v 

Královéhradeckém kraji 

35 000 Kč 

Akademie Rinosport z.s. Pohyb a sport pro život - Akreditovaný odborný 

seminář pro pedagogické pracovníky, cvičitele a 

trenéry 

100 000 Kč 

Pionýr, z. s. - Pionýrská 

skupina Podskalák 

Obnova matrací a lůžkovin 58 500 Kč 

Tomáš Nevěčný Žádost o příspěvek na pořízení sportovního 

basketbalového vozíku 

41 766 Kč 

Klub vozíčkářů Trutnov - 

Bukovinka, z.s. 

Dopravy členů spolku s přáteli (doprovodem - 

dobrovolníky) na výlety v roce 2018 

18 000 Kč 

Školní sportovní klub při 

Základní škole Nová Paka, 

Husitská 1695 

Republikové finále AŠSK ČR ve vybíjené 

základních škol 2018, kategorie chlapců a dívek 4. a 5. 

třída, 11. ročník 

35 000 Kč 
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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: 

 
OBEC BYSTRÉ XI.setkání obcí Bystré 

Spolek historických tanců Spolek historických tanců 

Jakub Exner Závody Excalibur Race Mladé Buky 

Dům dětí a mládeže Domino Hronov Hronovské Jablíčko - amatérská mezinárodní soutěž 

tanečních skupin 

Taneční škola TIMEDANCE Hořice, z. s. TANČÍME S HVĚZDAMI V 

KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 2018 

A-TEAM Hradec Králové, z.s. Mistrovství České republiky mažoeretk 2018 

Asociace amatérských sportů ČR, z.s. 100 let českého sportu 

MONA Náchod z.s. Finále Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu 

Běží.me z.s. Běh a pochod přes Vlčí jámu 

Běží.me z.s. Běh týnišťskými pralesy 

Golf Club Hrádek 1995 Příspěvek na sportovní aktivity mládeže a 

dospělých Golf Clubu Hrádek 1995 v roce 2018 

Golf Club Hrádek 1995 Příspěvek na nájemné pro provoz a údržbu Zámeckého 

parku zámku Hrádek u Nechanic v roce 2018 

"Football for all, z.s." Finálový turnaj Ondrášovka cup U9 

OBEC VYSOKOV Vybavení klubovny - zázemí pro sporty 
 

 

K bodu 4. 

 

Poskytnutí dotací na individuální účel – kap. 48. 

 

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

jednáním výboru. Dále upozornil na platný koncepční materiál schválený Zastupitelstvem 

Královéhradeckého kraje – Záměr rozvoje sportovních a volnočasových aktivit 

v Královéhradeckém kraji, ve kterém je stanoveno, že schválené mimořádné (individuální) 

dotace na oblast sportu a volnočasové aktivity budou tvořit maximálně 20 % z celkových 

finančních prostředků uvolněných na dotace v této oblasti. 

 Ing. Ladislav Brykner navrhl, aby výbor doporučil částky, které by odpovídaly podpoře 

v krajských dotačních programech. 

 Mgr. Tomáš Záviský upozornil na nízkou alokaci na krajské dotační programy v oblasti 

sportu a volnočasových aktivit, která tak neumožňuje dostatečnou podporu jednotlivých 

projektů – někteří žadatelé pak nežádají v řádných dotačních programech, ale raději podají 

žádost o individuální dotaci. 

 Mgr. Petr Kamenický vysvětlil, že i žádosti, které byly podány po termínu stanoveném 

v Zásadách pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje (30. 4. 2018) 

budou projednány Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje 18. 6. 2018 v rámci 

projednávání 2. změny rozpočtu kraje. 

 Členové výboru diskutovali o podpoře jednotlivých žádostí a proběhlo dílčí hlasování 

k jednotlivým žádostem. 

 

Informace o hlasování k jednotlivým žádostem: 

 

Žadatel Projekt 

Výše dotace 

dle žádosti / 

navržená 

Výborem STV 

Hlasování 
Dop. 

podpora 

Boxing club Trutnov, 

z.s. 
Mistrovství ČR juniorů a juniorek v Boxu. 150 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

Dle usnesení č. 

VST/12/111/2018 

z 21. 2. 2018 

Autoklub Bohemia 

Jičín v AČR 

BOJ O MISTROVSKÝ TITUL V 

ZÁVODNÍ 

SEZONĚ 2018 

200 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

NE 
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Bruslařský klub Nová 

Paka, z. s. 

Ski Máchovka - veřejné lyžařské běžecké 

tratě 
995 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

NE 

ČSS - sportovně 

střelecký klub Dukla 

Hradec Králové 

Podpora vrcholových sportovců 250 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

NE 

HBC Hradec Králové 

1988, z.s. 

Náklady na provoz hokejbalového klubu 

HBC 

Hradec Králové 1988 

150 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

ANO 

Královéhradecká 

krajská organizace ČUS 

Rozvoj ledního hokeje v 

Královéhradeckém kraji 2018 
130 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

ANO 

Královéhradecká 

krajská organizace ČUS 

Podpora talentované mládeže 

Královéhradeckého kraje 2018 
300 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

NE 

Okresní sdružení České 

unie sportu Náchod, z.s. 

Podpora mládežnického volejbalu v okrese 

Náchod 
130 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

NE 

Olfin Car Ski team, z.s. 
Vylepšení materiálně technické základny 

sportovního klubu Olfin Car Ski team z. s. 
891 900 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

NE 

Ski klub Špindl 

PRODUKCE s.r.o. 

Mezinárodní mistrovství České republiky 

v alpských disciplínách 2018, GS, SL, 

ŽENY, MUŽI, 23.-25.3.2018 

150 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

ANO 

Ski klub Ústí nad 

Orlicí, z. s. 
Druhá etapa výstavby Bikeparku Říčky 200 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

ANO 

SPARTAK 

TRUTNOV, z.s. 
Výstavba duální dráhy 175 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

ANO 

Sportovní plavecký 

klub Delfín Jičín 

Sportovní soustředění plavců ve Stráži pod 

Ralskem a Kostelci u Zlína 
167 360 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

NE 

Svazek obcí Východní 

Krkonoše 
5. KRAKONOŠŮV CYKLOMARATON 200 000 Kč 

pro: 12 

proti: 0 

zdržel se: 1 

ANO 

Tělovýchovná jednota 

středisko vrcholového 

sportu Krkonoše z.s. 

Nákup sněžného děla 400 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

NE 

TJ Krakonoš Trutnov - 

jezdecký oddíl z.s. 

Výměna povrchu sportoviště TJ Krakonoš 

Trutnov 
350 000 Kč 

pro: 10 

proti: 0 

zdržel se: 3 

ANO 

TJ LOKOMOTIVA 

TRUTNOV, z.s. 

Basketbal Trutnov - reprezentace kraje v 

nejvyšší soutěži ČR 
350 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

Dle usnesení č. 

VST/12/111/2018 

z 21. 2. 2018 

Trutnov trails, z.s. 
Údržba a provoz MTB stezek Trutnov 

Trails 2018 
150 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

ANO 

Z&S Apache Team, z.s. 

Bike Víkend MTB Pec pod Sněžkou 2018 

- Mistrovství České republiky MTB cross-

country 2018 

100 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 

ANO 

Základní škola, Nový 

Bydžov, V. Kl. 

Klicpery 561, okres 

Hradec Králové 

Streetball Nový Bydžov 14. ročník 20 000 Kč 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 0 
ANO 

 

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

 

Hlasování: Pro: 13 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VST/14/127/2018 

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: 

 
HBC Hradec Králové 1988, z.s. Náklady na provoz hokejbalového klubu HBC 

Hradec Králové 1988 

150 000 Kč 

Královéhradecká krajská 

organizace ČUS 

Rozvoj ledního hokeje v Královéhradeckém kraji 2018 130 000 Kč 

Ski klub Špindl PRODUKCE 

s.r.o. 

Mezinárodní mistrovství České republiky v alpských 

disciplínách 2018, GS, SL, ŽENY, MUŽI, 23.-

25.3.2018 

150 000 Kč 

Ski klub Ústí nad Orlicí, z. s. Druhá etapa výstavby Bikeparku Říčky 200 000 Kč 

SPARTAK TRUTNOV, z.s. Výstavba duální dráhy 175 000 Kč 

Svazek obcí Východní Krkonoše 5. KRAKONOŠŮV CYKLOMARATON 200 000 Kč 

TJ Krakonoš Trutnov - jezdecký 

oddíl z.s. 

Výměna povrchu sportoviště TJ Krakonoš Trutnov 350 000 Kč 

Trutnov trails, z.s. Údržba a provoz MTB stezek Trutnov Trails 2018 150 000 Kč 

Z&S Apache Team, z.s. Bike Víkend MTB Pec pod Sněžkou 2018 - 

Mistrovství České republiky MTB cross-country 2018 

100 000 Kč 

Základní škola, Nový Bydžov, 

V. Kl. Klicpery 561, okres 

Hradec Králové 

Streetball Nový Bydžov 14. ročník 20 000 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 projekty: 

 
Autoklub Bohemia Jičín v AČR BOJ O MISTROVSKÝ TITUL V ZÁVODNÍ 

SEZONĚ 2018 

Bruslařský klub Nová Paka, z. s. Ski Máchovka - veřejné lyžařské běžecké tratě 

ČSS - sportovně střelecký klub Dukla 

Hradec Králové 

Podpora vrcholových sportovců 

Královéhradecká krajská organizace ČUS Podpora talentované mládeže Královéhradeckého kraje 2018 

Okresní sdružení České unie sportu 

Náchod, z.s. 

Podpora mládežnického volejbalu v okrese Náchod 

Olfin Car Ski team, z.s. Vylepšení materiálně technické základny sportovního klubu 

Olfin Car Ski team z. s. 

Sportovní plavecký klub Delfín Jičín Sportovní soustředění plavců ve Stráži pod Ralskem a 

Kostelci u Zlína 

Tělovýchovná jednota středisko 

vrcholového sportu Krkonoše z.s. 

Nákup sněžného děla 

 

 

K bodu 5. 

Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti volnočasové aktivity na dotační program 

18SMR20 Naplňování Koncepce podpory mládeže v Královéhradeckém kraji v roce 2018. 

 

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

jednáním výboru. 

 Mgr. Táňa Šormová upozornila, že v minulých letech byla součástí podkladů při 

projednávání výsledků jednání hodnotících komisí také tabulka s jednotlivými projekty, 

jejich hodnocením a navrženou výší dotace z rozpočtu kraje. K této věci Bc. Ondřej Knotek 

uvedl, že do schválení podpory projektů Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje jsou tyto 

informace neveřejné. Dále upozornil, že zaslání tabulek s informacemi o jednotlivých 

žádostech není v Zásadách pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje stanoveno. Členové výboru konstatovali, že toto není ani zakázáno. 

 Mgr. Táňa Šormová poukázala na absurdní stav – projekty žadatelů, kteří podávají žádosti 

do řádných krajských dotačních programů, jsou přesně hodnoceny a posuzovány dle 

hodnotících kritérií, naproti tomu žádosti o individuální dotace obdobným hodnocením 
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neprocházejí. V této souvislosti vyzvala členy výboru, aby tento stav projednali ve svých 

politických klubech. 

 Mgr. Tomáš Záviský upozornil na směrnici Rady Královéhradeckého kraje – Směrnice 

k ochraně osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů), která bude od 25. 5. 2018 závazná také pro členy komisí 

a výborů.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/14/128/2018 

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 dotačním programu 18SMR20 Naplňování Koncepce podpory 

mládeže v Královéhradeckém kraji v roce 2018 

 

K bodu 6. 

Návrh na poskytnutí individuálních dotací krajským článkům sportovních asociací 

sdružených ve Všesportovním kolegiu Královéhradeckého kraje na rok 2018 (odvětví 

volnočasových aktivit – kapitola 9). 

 

 Mgr. Tomáš Záviský okomentoval podklady k bodu č. 6 zaslané elektronicky před jednáním 

výboru. Informoval, že dle pokynu vedení kraje převzal odbor školství krajského úřadu 

vyřízení žádostí krajských článků sportovních asociací sdružených ve Všesportovním 

kolegiu Královéhradeckého kraje. 8 těchto žádostí již výbor projednal na 13. jednání. Jediná 

žádost, která nebyla výborem projednána je žádost Královéhradecké krajské organizaci 

ČUS. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/14/129/2018 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. p r o j e d n a l  
 žádost Královéhradecké krajské organizaci ČUS (IČ: 70926069) na činnost 

Královéhradecké KO ČUS - Servisní centrum sportu v kraji v roce 2018 

II. d o p o r u č u j e  
 1. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční 

individuální dotace (z finančních prostředků v kapitole 9.) Královéhradecké krajské 

organizaci ČUS (IČ: 70926069) na činnost Královéhradecké KO ČUS - Servisní 

centrum sportu v kraji v roce 2018 ve výši 400.000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace (u žádostí krajských článků, 

kterým nebyla schválena plná výše požadované dotace): Z důvodu významu akce, 

resp. aktivity. Akce (aktivity) podobného rozsahu, významu a nákladovosti jsou 

krajem podporovány částkou v rozsahu dle přijatého usnesení. Rada/Zastupitelstvo 
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Královéhradeckého kraje tedy přijala/přijalo dané usnesení s ohledem na 

proporcionalitu mezi akcemi (aktivitami) tohoto typu, významu, dosahu na občany 

kraje a celkových nákladů akce; dále ovšem také, a zejména, s ohledem na celkové 

výdajové omezení dané rozpočtem kraje (tedy rozhodnutím zastupitelstva kraje) 

pro všechny podpory v oblasti sportu a volnočasových aktivit. 

 

K bodu 7. 

Návrh na dofinancování významných tradičních sportovních akcí s udělenou trvalou záštitou 

Rady Královéhradeckého kraje pořádaných v roce 2018. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský okomentoval podklady k bodu č. 7 zaslané elektronicky před jednáním 

výboru. Informoval, že dle pokynu vedení kraje převzal odbor školství krajského úřadu 

vyřízení žádostí o dotaci na pořádání významných tradičních sportovních akcí s udělenou 

trvalou záštitou rady kraje, na které jsou alokovány finanční prostředky v rozpočtu 

Královéhradeckého kraje odvětví volnočasových aktivit (kap. 9). 

 Libor Šnajdr informoval výbor o Světovém a Evropském poháru v paralympijské 

lukostřelbě 2018, kterou sice MŠMT ČR vyhodnotilo jako největší akci v ČR pro 

handicapované sportovce, přesto ale tato akce neobdržela v roce 2018 žádnou finanční 

podporu ze strany MŠMT ČR. Členové výboru diskutovali o podpoře této akce, po diskuzi 

navrhli podpoření této akce částkou 250.000,- Kč. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VST/14/130/2018 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. p r o j e d n a l  
 návrh na dofinancování významných tradičních sportovních akcí s udělenou trvalou 

záštitou Rady Královéhradeckého kraje pořádaných v roce 2018 

II. d o p o r u č u j e  
 1. orgánům Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční individuální 

dotace (z finančních prostředků v kapitole 9.) významným tradičním sportovním 

akcím s udělenou trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje pořádaných v roce 

2018 

 Spolku Šediváčkův long (IČ: 22724672) na pořádání akce Šediváčkův long 

2018 ve výši 100.000,- Kč  

 Automoto klubu v AČR Hořice (AMK Hořice v AČR) (IČ: 00485764) na 

pořádání akce 300 zatáček Gustava Havla 2018 56.ročník ve výši 100.000,- 

Kč  

 Auto klubu v AČR Nová Paka (IČ: 00483991) na pořádání akce Mistrovství 

Evropy autokrosu Nová Paka 2018 ve výši 200.000,- Kč 

 Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují z.s. (IČ: 44500254) na pořádání 

akce Světový a Evropský pohár v paralympijské lukostřelbě 2018 ve výši 

250.000,- Kč  

 Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují z.s. (IČ: 44500254) na pořádání 

akce Mezinárodní atletický mítink Velká cena Nového Města nad Metují 

2018 ve výši 150.000,- Kč  

 TJ Sokol Dřevěnice, z.s. (IČ: 44479352) na pořádání akce 65. Volejbalová 

Dřevěnice 2018 ve výši 100.000,- Kč  

 TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s. (IČ: 47462965) na pořádání akce 

Krkonošská 70 2018 ve výši 150.000,- Kč  
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 TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s. (IČ: 47462965) na pořádání akce 

Velká cena města Trutnova v plavání a integrační závod pro postižené děti 

2018 ve výši 50.000,- Kč 

 SK Karate Spartak Hradec Králové, z.s. (IČ: 42194831) na pořádání akce 

Grand Prix Hradec Králové 2018 ve výši 100.000,- Kč 

2. odůvodnit nepřidělení plné výše požadované dotace (u žádostí, kterým nebyla 

schválena plná výše požadované dotace): Z důvodu významu akce, resp. aktivity. 

Akce (aktivity) podobného rozsahu, významu a nákladovosti jsou krajem 

podporovány částkou v rozsahu dle přijatého usnesení. Rada/Zastupitelstvo 

Královéhradeckého kraje tedy přijala/přijalo dané usnesení s ohledem na 

proporcionalitu mezi akcemi (aktivitami) tohoto typu, významu, dosahu na občany 

kraje a celkových nákladů akce; dále ovšem také, a zejména, s ohledem na celkové 

výdajové omezení dané rozpočtem kraje (tedy rozhodnutím zastupitelstva kraje) 

pro všechny podpory v oblasti sportu a volnočasových aktivit. 

 

K bodu 8. 

Schválení termínů jednání výboru na 2. pololetí 2018. 

 

 Předseda výboru uvedl bod jednání a vyzval členy výboru, aby navrhli termíny jednání 

na 2. pololetí. 

 Mgr. Tomáš Záviský uvedl, že dle informace od oddělení krajských dotací by bylo potřeba 

(z důvodu projednání návrhu krajských dotačních programů na rok 2019), aby se první 

jednání výboru ve 2. pololetí konalo do 12. 9. 2018. 

 Proběhla diskuze k termínům jednání výboru na 2. pololetí 2018. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/14/131/2018 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. s c h v a l u j e  
 termíny jednání výboru na 2. pololetí 2018: 

 5. 9. 2018 (10:00 hodin) 

 10. 10. 2018 (10:00 hodin) 

 7. 11. 2018 (10:00 hodin) 

 12. 12. 2018 (10:00 hodin) 

 

K bodu 9. 

Diskuze, různé. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval o postupu přípravy a zpracování nového krajského 

koncepčního dokumentu v oblasti sportu – Plán rozvoje sportu v Královéhradeckém kraji 

a zařazení jeho zpracování do krajského projektového záměru Další strategický rozvoj 

Královéhradeckého kraje. Předložení žádosti o podporu tohoto projektového záměru 

je připravováno do výzvy 03_17_080 v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 

 Bc. Ondřej Knotek krátce informoval o zahájení přípravy návrhů krajských dotačních 

programů na oblast sportu a volnočasových aktivit. Uvedl, že u programů na oblast 

volnočasových aktivit se nepočítá se zásadními změnami. U programů v oblasti sportu bude 

navrženo rozdělení víceúčelového programu č. 18SPTU1 na dva programy. Dále bude 

připraven investiční program na podporu sportovišť (s alokací cca 5 mil. Kč). 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 11 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/14/132/2018 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. p r o j e d n a l  
 informaci o přípravě nového krajského koncepčního dokumentu v oblasti sportu – Plán 

rozvoje sportu v Královéhradeckém kraji 

II. s o u h l a s í  
 s navrženým postupem přípravy a zpracování nového krajského koncepčního 

dokumentu v oblasti sportu – Plán rozvoje sportu v Královéhradeckém kraji 

 

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

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za účast na 14. jednání a vzhledem k tomu, že byly 

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

 

Příští jednání výboru proběhne 20. 6. 2018 (od 10:00 hodin). 

 

 

 

 

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

 Ing. Zdeněk Švorc Mgr. Edita Vaňková 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 28. 5. 2018 

 

 

 

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

 podpis 


