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USNESENÍ


z 1. jednání komise rady pro tělovýchovu a sport ze dne 8. 1. 2008

č. SK 01/01/08

Komise rady pro tělovýchovu a sport 
schválila plán práce SK na rok 2008 ve znění viz. příloha 2. 
Hlasování:  8/0/0
č. SK 02/01/08

Komise rady pro tělovýchovu a sport 
bere na vědomí informaci Mgr. L. Dočkala o výzkumu sportovišť v Karlovarském kraji (zpracoval p. Balatka z UK FTVS Praha).
Hlasování:  8/0/0
č. SK 03/01/08

Komise rady pro tělovýchovu a sport 
bere na vědomí informaci, jak probíhá anketa a příprava  na vyhlášení „Nejlepších sportovců Karlovarského kraje za rok 2007“.
Hlasování:  8/0/0
č. SK 04/01/08

Komise rady pro tělovýchovu a sport 
odsouhlasila plán kontrol akcí v oblasti sportu a v oblasti  volnočasových aktivit dětí a mládeže na období leden – únor 2008 dle plánu.
Hlasování:  8/0/0
č. SK 05/01/08

Komise rady pro tělovýchovu a sport 
ukládá členům komise zjistit ve svých lokalitách kde působí, zájem sportovních subjektů (oddíl, klub atd.) ve kterém odvětví sportu by chtěly zřídit třídu z rozšířenou výukou tělesné výchovy. Termín: 8.4. 2008.
	                                                                                                                Hlasování:  8/0/0
č. SK 06/01/08

Komise rady pro tělovýchovu a sport 
ukládá OŠMT zjistit přes ředitele základních škol, kolik je v Karlovarském kraji tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Termín: 8.4. 2008.
Hlasování:  8/0/0	                                             





č. SK 07/01/08

Komise rady pro tělovýchovu a sport 
ukládá OŠMT zjistit jakým způsobem jsou na středních školách Karlovarského kraje využívány sportoviště (ve vlastnictví) pro veřejnost a jiné subjekty.Termín: 8.4. 2008.
Hlasování:  8/0/0
č. SK 08/01/08

Komise rady pro tělovýchovu a sport 
ukládá předsedovi komise na jednání komise dne 11.3. 2008 pozvat zástupce subjektu MS VZS ČČK Karlovy Vary – Jesenice. 
Hlasování:  8/0/0
												6 0
č. SK 09/01/08

Komise rady pro tělovýchovu a sport 
ukládá p. Kočímu zajistit schůzku na dne 12.2. 2008 za účasti předsedy SK a zástupců Karlovarské, Sokolovské a Chebské unie.
Hlasování:  8/0/0






Karlových Varech, dne 9. 1. 2008
	                                                                                                           Robert Lukáš  
		předseda sportovní komise					

