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Z á p i s  
 

ze 17. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 10. 10. 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, Jakub Lejsek, Pavel Matějka, Helena Rezková, Libor Šnajdr, 

Mgr. Edita Vaňková, Eva Víšková 

Omluveni: Bc. Pavel Bulíček, Andrea Ioele, Petr Koleta, Michal Moravec, Josef Tylš 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Hosté: Mgr. Martina Berdychová, Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Jiří Pekař, Ing. Petra Teplá, 

Mgr. Petr Kamenický, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 

  

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. Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 

6. Informace o schválení a vyhlášení IV. ročníku Oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi 

a mládeží v Královéhradeckém kraji "Zlatá koruna Královéhradeckého kraje". 

7. 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 byla 

navržena Eva Víšková. 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/17/145/2018 

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 
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K bodu 3. 

Poskytnutí dotací na individuální účel – kap. 48. 

 

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

jednáním výboru. 

 Mgr. Martina Berdychová upozornila na nepředložení těchto projednávaných žádostí odboru 

školství k vyjádření. Znovu požádala odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací o zasílání 

tabulky s žádostmi k vyjádření věcně příslušným odborům. 

 Členové výboru diskutovali nad chybějícími položkami formuláře rozpočtu žádosti se zdroji 

spolufinancování projektu. Po proběhlé diskuzi výbor znovu požádal odbor regionálního 

rozvoje, grantů a dotací o doplnění zdrojů financování projektu do rozpočtu žádosti o dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 

 Helena Rezková a Libor Šnajdr informovali o systému podpory projektů v programu MŠMT 

„Můj klub“ – zejména o nemožnosti získat v tomto programu finanční prostředky na provoz 

sportovních zařízení. 

 Dále proběhla diskuze o podpoře investičních projektů ze státních a krajských rozpočtů. 

 Mgr. Petr Kamenický informoval o žádosti na pořádání Mistrovství Evropy veteránů v běhu 

do vrchu 2019 a MČR v běhu do vrchu všech kategorií, kterou podal Karel Šklíba jako 

fyzická osoba, ale vlastní akce je organizována TJ MARATONSTAV Úpice, z.s. 

 Členové výboru diskutovali k podpoře předložených žádostí a proběhlo dílčí hlasování 

k jednotlivým žádostem. U žádosti Karla Šklíby výbor konstatoval, že žádost je velice 

stručná a projekt je nedostatečně popsán. Zároveň doporučil podání žádosti právním 

subjektem, doplnění informací a odložení projednávání žádosti. 

 

Informace o hlasování k jednotlivým žádostem: 
 

Žadatel Projekt 

Výše dotace 

dle žádosti / 

navržená 

Výborem STV 

Hlasování 
Dop. 

podpora 

Svaz lyžařů České 

republiky z.s. 
FIS Světový pohár žen v alpském lyžování 750.000,- Kč 

pro: 10 

proti: 0 

zdržel se: 0 

ANO 

Tělocvičná jednota 

Sokol Hradec Králové 
Elektronická časomíra 300.000,- Kč 

pro: 8 

proti: 0 

zdržel se: 2 

ANO 

Karel Šklíba 

Mistrovství Evropy veteránů v běhu do 

vrchu 2019 a MČR v běhu do vrchu všech 

kategorií 

300.000,- Kč 
pro: 10 

proti: 0 

zdržel se: 0 

odložit 

projednání 

žádosti 

Tělocvičná jednota 

Sokol Nechanice 
Oprava sokolovny - 1. etapa 3.200.000,- Kč 

pro: 8 

proti: 0 

zdržel se: 2 
NE 

 

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

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/17/146/2018 

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: 

 

Svaz lyžařů České republiky z.s. 
FIS Světový pohár žen v alpském 

lyžování 
750.000,- Kč 

Tělocvičná jednota Sokol Hradec Králové Elektronická časomíra 300.000,- 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: 

 

Tělocvičná jednota Sokol Nechanice Oprava sokolovny - 1. etapa 
 

 

K bodu 4. 

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 

Jakub Chval Boxing Night Nová Paka 2018 55.000,- Kč 
pro: 9 

proti: 0 

zdržel se: 0 

NE 

SH ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů 

Žireč 

Vybavení cvičiště požárního sportu v Žirči 70.400,- Kč 
pro: 8 

proti: 0 

zdržel se: 1 

NE 

Petr Kordík Cyklokrosový závod TOI TOI - JIČÍN 40.000,- Kč 
pro: 10 

proti: 0 

zdržel se: 0 

ANO 

 

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

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/17/147/2018 

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: 

 
Petr Kordík Cyklokrosový závod TOI TOI - JIČÍN 40.000,- 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: 

 

Jakub Chval Boxing Night Nová Paka 2018 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žireč Vybavení cvičiště požárního sportu v Žirči 
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K bodu 5. 

Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 

 

 Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. charakterizoval důvody změny zásad a informoval 

o přesunutí části pravidel do příkazu ředitelky KÚ Královéhradeckého kraje. Dále 

informoval o změně členění dokumentu na jednotlivé typy podpor (programová dotace, 

individuální dotace, dar), o nové připravované aplikaci umožňující přístup k žádostem přes 

webové rozhraní s možností omezení přístupu jednotlivým administrátorům či uživatelům 

pouze k určitým oblastem, a o zapracování vyjádření věcně příslušného odboru KÚ, výboru 

a člena rady kraje k individuálním dotacím, a o zrušení termínů pro předkládání žádostí 

o individuální dotace. V závěru informoval o termínu předložení schválení zásad na jednání 

zastupitelstva kraje konaného 22. 10. 2018. 

 Předseda výboru k této informaci uvedl, že dle předloženého znění zásad bude muset být při 

schvalování individuálních dotací v orgánech kraje dodrženo předložení vyjádření věcně 

příslušného odboru KÚ, výboru a člena rady kraje (jak je uvedeno v čl. 4, odst. 1) a díky 

zrušení závazných termínu nebude důvod pro předkládání individuálních dotací ke schválení 

bez těchto vyjádření. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/17/148/2018 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. p r o j e d n a l  
 návrh Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

II. d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Zásady pro poskytování dotací a darů 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje dle předloženého návrhu 

 

K bodu 6. 

Informace o schválení a vyhlášení IV. ročníku Oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a 

mládeží v Královéhradeckém kraji "Zlatá koruna Královéhradeckého kraje". 

 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval o schválení IV. ročníku Oceňování dobrovolníků 

pracujících s dětmi a mládeží v Královéhradeckém kraji "Zlatá koruna Královéhradeckého 

kraje" Radou Královéhradeckého kraje a o vyhlášení. Dále uvedl způsoby, kterým byla 

veřejnost informována o vyhlášení, o zveřejnění na Školském informačním portálu  

https://www.sipkhk.cz/infoportal/sport-a-volny-cas/zajmove-aktivity a o termínu 

pro podávání nominací – do 20. 10. 2018. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 10 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/17/149/2018 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

 I. b e r e  n a  v ě d o m í  
 informaci o schválení a vyhlášení IV. ročníku Oceňování dobrovolníků pracujících 

s dětmi a mládeží v Královéhradeckém kraji "Zlatá koruna Královéhradeckého kraje" 

https://www.sipkhk.cz/infoportal/sport-a-volny-cas/zajmove-aktivity
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K bodu 7. 

Diskuze, různé. 

 

 Mgr. Tomáš Hendrych informoval o velkém úspěchu mažoretek Nemesis Trutnov 

ze Základní školy, Trutnov, V Domcích 488, které získaly 2 tituly mistryň světa, 

a poděkoval za přidělenou individuální dotaci.  

 Mgr. Martina Berdychová informovala výbor o výsledku projednávání požadavku 

na navýšení alokací na dotační programy v oblasti sportu a volnočasových aktivit v radě 

kraje. Uvedla, že rada kraje projednala analýzu krajských dotačních programů v oblasti 

sportu zpracovanou odborem školství a doporučila navýšení alokace na krajské dotační 

programy v oblasti sportu 2019 o 3 mil. Kč. Informovala také o nevyhlášení navrhovaného 

krajského dotačního programu „Podpora investic do sportovních objektů a zařízení“ 

z důvodu nedostatečného finanční krytí. Dále požádala Mgr. Tomáše Záviského o prezentaci 

analýzy a srovnání krajských dotačních programů Královéhradeckého kraje s ostatními 

kraji, srovnání s ostatními dotačními oblastmi v rámci kraje a také analýzu individuálních 

dotací (jejich možnosti podpoření v rámci řádných krajských dotačních programů). 

 Mgr. Tomáš Záviský okomentoval prezentované údaje, ze kterých vyplynulo, 

že Královéhradecký kraj má v roce 2018 druhou nejnižší celkovou alokaci na dotační 

programy vyhlašované na podporu sportu ze všech krajů ČR a zároveň mají tyto programy 

nejnižší saturaci z dotačních programů Královéhradeckého kraje. Členové výboru zhodnotili 

podané informace a konstatovali že, tento stav není pro Královéhradecký kraj příliš pozitivní 

a požádali o zaslání prezentované analýzy e-mailem. 

 Ing. Zdeněk Švorc doplnil prezentované údaje o informaci, že alokace na dotační programy 

Královéhradeckého kraje na oblast sportu a volnočasových aktivit nebyla od roku 2012 

zvýšena. 

 Jakub Lejsek sdělil, že investiční program MŠMT byl již vyhlášen. V této souvislosti 

doporučil vyhlášení navrhovaného krajského dotačního programu na podporu investic 

do sportovních objektů a zařízení i v případě, že by byl podpořen až ze změn rozpočtu kraje 

v průběhu roku 2019. 

 

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

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za účast na 17. jednání výboru a vzhledem k tomu, že byly 

vyčerpány všechny body programu, ukončil jednání v 11:45 hodin. 

 

Příští jednání výboru proběhne 7. 11. 2018 (od 10:00 hodin). 

 

 

 

 

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

 Ing. Zdeněk Švorc Eva Víšková 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 22. 10. 2018 

 

 

 

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

 podpis 


