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Z á p i s  
 

z 15. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 20. 6. 2018 od 11:00 hodin v Restauraci Pod Terasami, Hradec Králové 

 

 

Přítomni: Ing. Zdeněk Švorc, Ing. Ladislav Brykner, Bc. Pavel Bulíček, Andrea Ioele, 

Petr Koleta, Jakub Lejsek, Pavel Matějka, Helena Rezková, Josef Tylš, 

Mgr. Edita Vaňková 

Omluveni: Mgr. Jana Berkovcová, Mgr. Tomáš Hendrych, Michal Moravec, Libor Šnajdr, 

Eva Víšková 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Hosté: Mgr. Táňa Šormová, JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D., PaedDr. Markéta Stuchlíková, 

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. Poskytnutí dotací na individuální účel – kap. 18. 

4. Návrh podmínek dotačních programů v oblasti Sport a tělovýchova a Volnočasové aktivity 

pro rok 2019. 

5. Seznámení se Směrnicí 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). 

6. 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. 

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

navržen Pavel Matějka. Navržený program byl schválen beze změny. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/15/133/2018 

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 Pavla Matějku 

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 předložených 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 

Královéhradecká 

krajská asociace Sport 

pro všechny, z.s. 

XVI. Všesokolský slet 2018 40 000 Kč 

pro: 9 

proti: 0 

zdržel se: 0 

ANO 

Českomoravský svaz 

hokejbalu 
Hokejbal - Český pohár 20 000 Kč 

pro: 9 

proti: 0 

zdržel se: 0 

ANO 

Královéhradecký 

krajský fotbalový svaz 
Region´s cup 50 000 Kč 

pro: 9 

proti: 0 

zdržel se: 0 

ANO 

Orel jednota 

Třebechovice pod 

Orebem 

Celoroční pravidelná sportovní činnost pro 

děti a mládež 
30 000 Kč 

pro: 9 

proti: 0 

zdržel se: 0 

ANO 

Závodní cyklistický 

team JKF, z.s. 
21. ročník Memoriálu Oldřicha Máchy 15 000 Kč 

pro: 9 

proti: 0 

zdržel se: 0 

NE 

Králičí hop RK, z.s. 
Využití volného času dětí a mládeže s 

Králičím hopem 
10 000 Kč 

pro: 8 

proti: 0 

zdržel se: 1 

ANO 

SH ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů 

Chábory 

37. ročník Přespolního běhu areálem zdraví 20 000 Kč 

pro: 9 

proti: 0 

zdržel se: 0 

ANO 

 

 Po proběhlé diskuzi vznesla dotaz Ing. Petra Teplá – zda bude výbor chtít zasílat informace 

o výsledku projednání individuálních dotací v Radě Královéhradeckého kraje (v souladu 

s návrhem z jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 18. 6. 2018). Členové 

s návrhem zasílání informaci o výsledku projednání souhlasili. 
 

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

 

Hlasování: Pro: 9 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/15/134/2018 

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 na projekty: 

 
Královéhradecká krajská asociace Sport 

pro všechny, z.s. 
XVI. Všesokolský slet 2018 40 000 Kč 

Českomoravský svaz hokejbalu Hokejbal - Český pohár 20 000 Kč 

Královéhradecký krajský fotbalový svaz Region´s cup 50 000 Kč 

Orel jednota Třebechovice pod Orebem 
Celoroční pravidelná sportovní činnost 

pro děti a mládež 
30 000 Kč 
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Králičí hop RK, z.s. 
Využití volného času dětí a mládeže s 

Králičím hopem 
10 000 Kč 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 

Chábory 

37. ročník Přespolního běhu areálem 

zdraví 
20 000 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: 

 

Závodní cyklistický team JKF, z.s. 21. ročník Memoriálu Oldřicha Máchy 
 

 

K bodu 4. 

 

Návrh podmínek dotačních programů v oblasti Sport a tělovýchova a Volnočasové aktivity 

pro rok 2019. 

 

 Předseda výboru uvedl bod jednání a konstatoval, že částky vynakládané Královéhradeckým 

krajem na tyto oblasti jsou v porovnání s jinými kraji velice nízké. Uvedl, že dle průměru 

krajů a v souladu se Záměrem rozvoje sportovních a volnočasových aktivit 

v Královéhradeckém kraji by měla částka na dotační programy v oblasti sportu 

a volnočasové aktivity odpovídat částce 68.000.000,- Kč. 

 Bc. Ondřej Knotek informoval o přípravě nové podoby Zásad pro poskytování dotací a darů 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje, které budou výborům předloženy v srpnu/září 2018. 

Dále informoval o změnách navržených v jednotlivých programech, změnách v hodnocení 

žádostí a o záměru vzniku nového krajského dotačního programu na mezinárodní 

spolupráci. V souvislosti se vznikem tohoto nového programu je plánované zrušení 

programu v oblasti volnočasových aktivit zaměřeného na mezinárodní spolupráci dětí 

a mládeže. 

 Mgr. Tomáš Záviský seznámil výboru s některými dalšími návrhy odboru školství – zvýšení 

alokace na investiční program v oblasti sportu na 10 mil. Kč, v případě navýšení celkových 

alokací zvýšit také maximální částky na jednotlivé žádosti a eventuálně upravit další 

podmínky dotačních programů (tak aby mohlo být eliminováno množství podávaných 

žádostí o individuální dotace) atd. Dále uvedl, že srovnatelně velké kraje (dle počtu 

obyvatel) vynakládají na dotační programy v oblasti sportu mnohem větší částky 

(např. v roce 2018 – Liberecký kraj: 23.000.000,- Kč, Zlínský kraj: 23.550.000,- Kč, 

Jihočeský: 38.000.000,- Kč). Informoval, že saturace finančních požadavků je u krajských 

dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti sportu a volnočasových aktivit 

v roce 2018 nejnižší ze všech programů – 30 % a 32 %. U dalších krajských dotačních 

programů se saturace pohybuje v rozmezí 43 % – 100 % (kromě oblasti kultury a památkové 

péče). V závěru připomněl, že odbor školství souhlasí se zrušením programu v oblasti 

volnočasových aktivit zaměřeného na mezinárodní spolupráci dětí a mládeže pouze 

v případě, že budou podmínky nového programu na mezinárodní spolupráci nastaveny tak, 

aby žádosti podávané v programu z oblasti volnočasových aktivit byly podpořeny také 

v tomto novém programu. 

 Mgr. Táňa Šormová připomněla, že v minulých letech baly zpracovávána analýza dotačních 

programů, která poskytovala zajímavé statistické a proporcionální informace. V této 

souvislosti požádal výbor odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací o zpracování 

a předložení těchto analýz za programy v oblasti sportu a volnočasových aktivit. 

 Proběhla diskuze k návrhu podmínek dotačních programů a výbor se shodl na několika 

úpravách, které budou zapracovány do usnesení výboru. 

 Další návrhy a připomínky mohou členové výboru zasílat do 2. 7. 2018, 10:00 hodin 

oddělení krajských dotací (případně tajemníkovi výboru). 

 Na závěr bylo dohodnuto, že finální verze návrhu podmínek dotačních programů v oblasti 

Sport a tělovýchova a Volnočasové aktivity pro rok 2019 bude ve výboru projednána 

5. 9. 2018. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení doplněném dle návrhů z diskuze. 
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Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/15/135/2018 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 návrh podmínek dotačních programů v oblasti Sport a tělovýchova a Volnočasové 

aktivity pro rok 2019 

II. d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje upravit návrh podmínek dotačních programů 

v oblasti Sport a tělovýchova a Volnočasové aktivity pro rok 2019: 

1. zvýšit alokované finanční prostředky a v případě navýšení celkových alokací 

na tyto programy zvýšit maximální částky na jednotlivé žádosti a eventuálně 

upravit další podmínky dotačních programů (tak aby mohlo být eliminováno 

množství podávaných žádostí o individuální dotace) 

2. zvýšit celkovou navrženou alokaci na program Rekonstrukce a modernizace 

objektů a zařízení využívaných pro sport a tělovýchovu alespoň 

na 10.000.000,- Kč 

3. snížit maximální procentuální podíl podpory na uznatelných výdajích projektu 

v programu Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívaných 

pro sport a tělovýchovu na 80 % 

4. doplnit do formuláře žádostí o dotaci (u programových i individuálních dotací) 

příjmové položky projektu 

 

K bodu 5. 

Seznámení se Směrnicí 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). 

 

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

jednáním výboru. 

 Mgr. Tomáš Záviský upozornil na směrnici Rady Královéhradeckého kraje č. 26 – 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 je od 25. 5. 2018 závazná také pro členy komisí a výborů 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Dále uvedl, že dle jeho názoru jsou pravidla v této 

směrnici specifikovány dosti obecně a měla by být doplněna o metodický pokyn, který by 

stanovil přesnější postupy v rámci činnosti komisí a výborů. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

USNESENÍ VST/15/136/2018 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. s e  s e z n á m i l  
 se Směrnicí 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) 
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K bodu 6. 

Diskuze, různé. 

 

 Předseda výboru upozornil na zprávu Transparency International – Česká republika, o.p.s. 

s názvem „Financování sportu statutárními městy a kraji“ z roku 2016, ve které je 

Královéhradecký kraj v přehledu vynaložených prostředků do sportu na posledním místě. 

Dále informoval o neschválení individuálních dotací na jednání Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 18. 6. 2018 a ohradil se proti nařčení z nekompetentnosti členů 

výborů, které bylo řečeno na tomto jednání zastupitelstva. Dle jeho názoru byli členové 

výboru legitimně nominováni jednotlivými politickými stranami zastoupenými 

v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje a řádně zastupitelstvem schváleni. Konstatoval, 

že jde o odborníky s patřičnými zkušenostmi v daných oblastech. Také tvrzení, že výbory 

nejsou mnohdy ani usnášeníschopné není pravdivé. Např. Výbor pro sport, tělovýchovu 

a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl v tomto volebním období 

vždy usnášeníschopný a průměrná účast na posledních 14 jednáních byla 84 %. Také 

jednotlivá hlasování jsou, díky rozsáhlým diskuzím při projednávání, téměř vždy 

jednohlasná. 

 

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

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za účast na 15. jednání výboru a vzhledem k tomu, že byly 

vyčerpány všechny body programu, ukončil jednání v 13:15 hodin. 

 

Příští jednání výboru proběhne 5. 9. 2018 (od 10:00 hodin). 

 

 

 

 

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

 Ing. Zdeněk Švorc Pavel Matějka 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 25. 6. 2018 

 

 

 

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

 podpis 


