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Zápis 
 

z 26. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 16. 6. 2008 od 14:30 hodin v zasedací místnosti P1.412 
v RegioCentru Nový pivovar 

 
 
Přítomni: Miloš Jon, Mgr. Jiří Pekař, Mgr. Táňa Šormová 
 
Omluveni: Mgr. Vladimír Blažej, Bc. Lubomír Franc, Josef Ješina, MUDr. Jan Michálek, 

RSDr. Jaroslav Ošťádal, Ing. Jiří Pavlíček, Pavel Petřikov, Mgr. Jiří Ringel, 
RNDr. Jiří Stejskal, Hana Urbanová 

 
Přizváni: Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Tomáš Záviský 
 
Program:  
 

1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. 
2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. 
3. Postup schvalování, předkládání a financování projektů do Operačních programů. (Ing. 

Alice Nováková, odbor evropských záležitostí a mezinárodních vztahů KÚ). 
4. Návrh témat jednoletých programů v oblasti tělovýchovy a sportu, práce s dětmi a mládeží 

na rok 2009. 
5. Návrh mimořádných odměn za práci ve výborech a komisích občanům kraje. 
6. Schválení termínů jednání výboru na II. pololetí 2008 (do konce volebního období). 
7. Diskuze, různé. 

 
 
 Jednání zahájil a řídil předseda Výboru pro sport, tělovýchovu  a volnočasové aktivity 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje M. Jon. 
 
 Ověřovatelem zápisu byl určen: Mgr. Jiří Pekař. 
 
 Zápis z 25. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje ze dne 19. 5. 2008 byl vzat na vědomí všemi přítomnými členy výboru. 
 
Pozn.: Z důvodu malého počtu zúčastněných členů výboru bylo hlasování doplněno 
korespondenčně. 
 
K bodu 2. 
Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.  
 
• Předseda výboru přečetl program jednání, navrženého ověřovatele zápisu a vyzval členy výboru 

k jeho doplnění. Členové výboru nepodali návrh na doplnění programu jednání. Ověřovatelem 
zápisu byl určen Mgr. Jiří Pekař. Navržený program byl schválen beze změny. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 10 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
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  USNESENÍ VST/26/69/2008 
Výbory Královéhradeckého kraje 
         

 

 I. s  c  h  v  a  l  u  j  e      

      program jednání dle předloženého návrhu, účast přizvaných hostů a Mgr. Jiřího Pekaře 
jako ověřovatele zápisu 

 
K bodu 3. 
Postup schvalování, předkládání a financování projektů do Operačních programů. 
 
• A. Nováková představila Postup schvalování, předkládání a financování projektů do Operačních 

programů. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 10 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
  USNESENÍ VST/26/70/2008 
Výbory Královéhradeckého kraje 
         

 

 I. s  o  u  h  l  a  s  í      

      s předloženým „Postupem schvalování, předkládání a financování projektů do 
Operačních programů“. 

 
K bodu 4. 
Návrh témat jednoletých programů v oblasti tělovýchovy a sportu, práce s dětmi a mládeží na 
rok 2009. 
 
• T. Záviský přednesl návrh témat jednoletých programů v oblasti tělovýchovy a sportu, práce 

s dětmi a mládeží na rok 2009. 
• Členové výboru po proběhlé diskuzi navrhli doplnit do programu SMR200911 slovo „zejména 

s umělým povrchem.....“. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení doplněném dle návrhu výboru. 
 
Hlasování: Pro: 10 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
  USNESENÍ VST/26/71/2008 
Výbory Královéhradeckého kraje 
         

 

 I. s  o  u  h  l  a  s  í      

      s předloženým návrhem témat jednoletých programů v oblasti tělovýchovy a sportu, 
práce s dětmi a mládeží na rok 2009 doplněným dle návrhu výboru 

 II. d  o  p  o  r  u  č  u  j  e    

      

Radě a Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložený návrh témat jednoletých 
programů v oblasti tělovýchovy a sportu, práce s dětmi a mládeží na rok 2009 
doplněným dle návrhu výboru ke schválení 
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K bodu 5. 
Návrh mimořádných odměn za práci ve výborech a komisích občanům kraje.  
 
• M. Jon a T. Záviský seznámili členy výboru s návrhem mimořádných odměn za práci ve 

výborech a komisích občanům kraje za rok 2008 (odměny ve výboru pro sport, tělovýchovu 
a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje). 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 10 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
  USNESENÍ VST/26/72/2008 
Výbory Královéhradeckého kraje 
         

 

 I. p  r  o  j  e  d  n  a  l      

      předložený návrh mimořádných odměn za práci ve výborech a komisích občanům kraje 
za rok 2008 

 
K bodu 6. 
Schválení termínů jednání výboru na II. pololetí 2008 (do konce volebního období).  
 
• Členové výboru diskutovali nad termíny jednání výboru na 2. pololetí roku 2008. Z diskuze 

vyplynulo zachování 3. pondělí v měsíci a začátku jednání v 15:00 hodin. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: Pro: 10 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 
 
  USNESENÍ VST/26/73/2007 
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 roku 2008:  
§ 15. 9. 2008 
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Vzhledem k tomu, že program 26. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové 

aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl vyčerpán, ukončil M. Jon jednání v 15:35 
hodin.  
 
Příští jednání výboru proběhne dne: 15. 9. 2008 (od 15:00). 
 
 
 
 
  __________________________  
 Miloš Jon 
 předseda výboru 
 
Ověřovatel zápisu: 
 Jméno: Mgr. Jiří Pekař 
 
  __________________________  
 podpis 
 
 
 
Zpracoval:  Mgr. Tomáš Záviský, tajemník výboru 
V Hradci Králové: 24. 6. 2008 
  __________________________  
 podpis 


