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Z á p i s  
 

z 19. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 12. 12. 2018 od 11:00 hodin v Restauraci Pod Terasami, Hradec Králové 

 

 

Přítomni: Ing. Zdeněk Švorc, Mgr. Jana Berkovcová, Ing. Ladislav Brykner, Bc. Pavel Bulíček, 

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

Mgr. Edita Vaňková, Eva Víšková 

Omluveni: Mgr. Tomáš Hendrych, Andrea Ioele, Michal Moravec 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Hosté: Mgr. Martina Berdychová, PaedDr. Markéta Stuchlíková, Mgr. Svatava Odlová, 

Mgr. Jiří Pekař 

  

Program jednání: 

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

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

3. Informace o IV. ročníku Oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží 

v Královéhradeckém kraji "Zlatá koruna Královéhradeckého kraje". 

4. Průběžná zpráva o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na Hry IX. letní olympiády 

dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji, návrh na uzavření smlouvy o finanční 

spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém 

kraji. 

5. Schválení termínů jednání výboru na rok 2019. 

6. Struktura Zprávy o činnosti výboru za rok 2018. 

7. Diskuze, různé. 

 

 Jednání v 11:05 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: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/19/153/2018 

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. 

Informace o IV. ročníku Oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží 

v Královéhradeckém kraji "Zlatá koruna Královéhradeckého kraje". 

 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval o podaných návrzích a průběhu vyhodnocení IV. ročníku 

Oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží v Královéhradeckém kraji "Zlatá 

koruna Královéhradeckého kraje". 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/19/154/2018 

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 IV. ročníku Oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží 

v Královéhradeckém kraji "Zlatá koruna Královéhradeckého kraje" 

 

K bodu 4. 

Průběžná zpráva o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na Hry IX. letní olympiády 

dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji, návrh na uzavření smlouvy o finanční 

spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém 

kraji. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský podal průběžnou zprávu o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje 

na Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji – informoval 

o jednání s krajskými sportovními svazy, obsahu a odeslání přihlášky B. Dále představil 

návrh smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže 

ČR 2019 v Libereckém kraji. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/19/155/2018 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. p r o j e d n a l  

 informaci o přípravě výpravy Královéhradeckého kraje na Hry IX. letní olympiády dětí 

a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji vč. návrhu na uzavření smlouvy o finanční 

spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 

v Libereckém kraji 

II. d o p o r u č u j e  

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit uzavření smlouvy o finanční 

spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 

v Libereckém kraji dle předloženého návrhu 
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K bodu 5. 

Schválení termínů jednání výboru na rok 2019. 

 

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

na 1. pololetí 2019. 

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

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

se dubnové jednání výboru konalo do 4. 4. 2019. 

 Proběhla diskuze k termínům jednání výboru na 1. pololetí 2019. 

 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení vzešlém z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/19/156/2018 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. s c h v a l u j e  
 termíny jednání výboru na 1. pololetí 2019: 

 21. 1. 2019, od 13:00 hodin 

 13. 2. 2019, od 10:00 hodin 

 6. 3. 2019, od 10:00 hodin 

 3. 4. 2019, od 10:00 hodin 

 15. 5. 2019, od 10:00 hodin 

 12. 6. 2019, od 10:00 hodin 

 

K bodu 6. 

Struktura Zprávy o činnosti výboru za rok 2018. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský informoval o usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

č. ZK/17/1359/2018, které doporučilo sjednotit formální část roční zprávy výborů 

zastupitelstva a doporučilo také základní osnovou zprávy. Dále vedl, že zpráva Výboru 

pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

předložená za rok 2017 obsahovala většinu údajů doporučených zastupitelstvem kraje.  

 Proběhla diskuze ke struktuře zprávy výboru. Členové výboru se shodli na doplnění 

struktury údajů zprávy o činnosti výboru. 

 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení vzešlém z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/19/157/2018 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. s c h v a l u j e  

 strukturu údajů Zprávy o činnosti Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dle zprávy předložené za rok 2017 doplněné 

o procentuální podíl celkové účasti členů výboru, přehled bodů projednávaných 

výborem a následně projednávaných zastupitelstvem kraje, a zda bylo či nebylo 

zastupitelstvem kraje rozhodnuto dle doporučení výboru 
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II. u k l á d á  

 předsedovi výboru oslovit před zpracováním zprávy o činnosti výboru jednotlivé 

odbory KÚ Královéhradeckého kraje, které předkládaly na jednání výboru body 

k projednání, s požadavkem na zaslání přehledu bodů předložených na jednání výboru 

a následně projednávaných zastupitelstvem kraje, a zda bylo či nebylo zastupitelstvem 

kraje rozhodnuto dle doporučení výboru 

 

K bodu 7. 

Diskuze, různé. 

 

 Ing. Zdeněk Švorc poděkoval členům výboru a odboru školství za vynikající spolupráci 

v roce 2018 a popřála členům výboru a hostům hodně úspěchů v roce 2019. K poděkování 

a přání do nového roku se připojila také náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje 

Mgr. Martina Berdychová, vedoucí odboru školství KÚ Královéhradeckého kraje 

PaedDr. Markéta Stuchlíková a další hosté. 

 

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

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za účast na 19. jednání výboru a vzhledem k tomu, že byly 

vyčerpány všechny body programu, ukončil jednání v 13:20 hodin. 

 

Příští jednání výboru proběhne 21. 1. 2019 (od 13:00 hodin). 

 

 

 

 

 

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

 Ing. Zdeněk Švorc Eva Víšková 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 20. 12. 2018 

 

 

 

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

 podpis 


