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Z á p i s  
 

z 20. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 21. 1. 2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 

v RegioCentru Nový pivovar, Hradec Králové 

 

 

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

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

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

Omluveni: Andrea Ioele, Michal Moravec 

Tajemník: Mgr. Tomáš Záviský 

Hosté: Mgr. Martina Berdychová, Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Jiří Pekař, RNDr. Jiří Ort, 

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík DiS., Ing. Richard Jukl 

  

Program jednání: 

 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 

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

3. Prezentace Fotbalové akademie FC Hradec Králové. 

4. Složení hodnotících komisí a termín jednání – oblast Volnočasové aktivity, Sport 

a tělovýchova. 

5. Schválení složení komise na posouzení žádostí o mimořádné účelové příspěvky (MUP) na 

provoz příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem. 

6. Trvalé záštity Rady Královéhradeckého kraje v oblasti sportu. 

7. Zprávy o činnosti výboru za rok 2018. 

8. Diskuze, různé. 

 

 Jednání v 13:02 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: 12 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/20/158/2019 

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. Editu 

Vaňkovou jako ověřovatele zápisu 
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K bodu 3. 

Prezentace Fotbalové akademie FC Hradec Králové. 

 

 Ing. Richard Jukl prezentoval informace k projektu Fotbalové akademie FC Hradec Králové, 

metodice stravovacího režimu vč. podpory stravovacího režimu u hráčů fotbalové akademie 

a spolupráci s nutriční poradnou FitBee. Dále informoval o systému fotbalových akademií 

v České republice, o financování akademie, o žádosti o dotaci z dotačních programů MŠMT 

a záměru požádat Královéhradecký kraj o individuální dotaci. 

 Proběhla diskuze o financování stravovacího režimu. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 13 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/20/159/2019 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  

 prezentované informace o Fotbalové akademii FC Hradec Králové 

 

K bodu 4. 

Složení hodnotících komisí a termín jednání – oblast Volnočasové aktivity, Sport 

a tělovýchova. 

 

 Ing. Bc. Miroslav Mejstřík DiS. informoval o změně systému stanovení návrhu složení 

hodnotících komisí a termínech jednání těchto komisí pro dotační programy v oblasti 

Volnočasové aktivity, Sport a tělovýchova. Dle podmínek dotačních programů v těchto 

oblastech, vyhlášených na rok 2019, navrhuje členy z věcně příslušného výboru a termín 

jednání hodnotící komise radní odpovědný za danou oblast. 

 Proběhla diskuze k návrhu členů a termínu jednání komise. 

 

Návrh – hlasovat o návrhu usnesení vzešlém z diskuze. 

 

Hlasování: Pro: 13 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/20/160/2019 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. p r o j e d n a l  

 informaci o systému stanovení složení hodnotících komisí a termínu jejich jednání 

v oblasti Volnočasové aktivity, Sport a tělovýchova 

II. n a v r h u j e  

 členy hodnotících komisí a termín jednání pro oblast Volnočasové aktivity, Sport 

a tělovýchova: Mgr. Martina Berdychová, Petr Koleta, Jakub Lejsek, Helena Rezková, 

Libor Šnajdr, Ing. Zdeněk Švorc, Eva Víšková a termín jednání: 28. 3. 2019, od 9:00 

hodin 
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K bodu 5. 

Schválení složení komise na posouzení žádostí o mimořádné účelové příspěvky (MUP) 

na provoz příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem. 

 

 Mgr. Svatava Odlová informovala o vyhlášení výzvy k podávání žádostí o MUP na provoz 

příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem  

 Mgr. Martina Berdychová navrhla složení komise pro jejich posouzení: Mgr. Jana 

Berkovcová, Mgr. Edita Vaňková, Eva Víšková a informovala o projednání návrhu přidělení 

MUP na únorovém jednání výboru. 

 

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

 

Hlasování: Pro: 13 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/20/161/2019 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. s c h v a l u j e  
 komisi na posouzení žádostí o mimořádné účelové příspěvky na provoz příspěvkových 

organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem ve složení: Mgr. Jana Berkovcová, 

Mgr. Edita Vaňková a Eva Víšková 

 

K bodu 6. 

Trvalé záštity Rady Královéhradeckého kraje v oblasti sportu. 

 

 Mgr. Tomáš Záviský představil 4 žádosti o individuální dotaci na akce s udělenou trvalou 

záštitou Rady Královéhradeckého kraje v oblasti sportu, které byly do jednání výboru 

organizátory podány. Dále informoval o výzvě organizátorům zbývajících 5 akcí (aby podali 

žádosti o individuální dotace) a o výši alokovaných finančních prostředků pro tento účel 

v kapitole 9. rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 13 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/20/162/2019 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. d o p o r u č u j e  
 orgánům Královéhradeckého kraje poskytnutí individuální dotace významným 

tradičním sportovním akcím s udělenou trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje: 

 Volejbalová Dřevěnice 2019 – 100.000,- Kč 

 Krkonošská 70 2019 – 150.000,- Kč 

 Skiinterkriterium 2019 – 200.000,- Kč 

 Šediváčkův long 2019 – 100.000,- Kč 
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K bodu 7. 

Zprávy o činnosti výboru za rok 2018. 

 

 Ing. Zdeněk Švorc uvedl bod jednání a informoval o zaslání návrhu Zprávy o činnosti 

Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje za rok 2018 elektronicky před jednáním výboru. Zároveň poděkoval odborům KÚ 

za dodání potřebných podkladů dle doporučení zastupitelstva kraje a tajemníkovi výboru 

za její zpracování. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

Hlasování: Pro: 13 

  Proti: 0 

  Zdržel se: 0 

 

USNESENÍ VST/20/163/2019 

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

    

 

I. s c h v a l u j e  

 Zprávu o činnosti výboru za rok 2018 dle předloženého návrhu 

 

K bodu 7. 

Diskuze, různé. 

 

 Eva Víšková informovala o slavnostním vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec 

Královéhradeckého kraje 2018, které proběhne v Kongresovém centru Aldis v Hradci 

Králové 26. 3. 2019, od 19:00 hodin. 

 

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

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za účast na 20. jednání výboru a vzhledem k tomu, že byly 

vyčerpány všechny body programu, ukončil jednání v 14:10 hodin. 

 

Příští jednání výboru proběhne 13. 2. 2019 (od 10:00 hodin). 

 

 

 

 

 

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

 Ing. Zdeněk Švorc Mgr. Edita Vaňková 

 předseda výboru ověřovatel zápisu 
 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 

V Hradci Králové: 31. 1. 2019 

 

 

 

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

 podpis 


