
KARLOVARSKÝ KRAJ 
RADA KRAJE – KOMISE PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT 

   

 

USNESENÍ 
 
z 10. zasedání Komise pro tělovýchovu a sport Rady Karlovarského kraje (dále jen „komise“), 

konaného dne 15.01.2018 v 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 118 „A“ Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, ulice Závodní 335/88, 360 06 Karlovy Vary 

 

 

Přítomni:  Josef Váňa, Mgr. Bc. Helena Hejnová, Ing. Jan Klíma, Ing. Jan Řezáč, 

Bc. Marcel Vlasák, Ing. Josef Janů, Ing. Markéta Wernerová, Ing. Jan Budka, 

Ing. Pavel Hojda, Petr Nimrichter 

Omluveni:   Miroslav Egert 

Ostatní zúčastnění:  Ing. Jaroslav Bradáč – radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy 

  Mgr. Monika Havlová – vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

Jaroslav Lebeda – předseda Karlovarské krajské organizace ČUS 

Jitka Peřina – místopředsedkyně Karlovarské krajské organizace ČUS 

Bc. Adéla Jelenová – zapisovatelka 

 

 

Jednání zahájil v 15:35 hodin a ukončil v 16:15 hodin předseda komise pro tělovýchovu a sport Josef 

Váňa. 

 

 

Členové komise schválili následující program: 

 

1. Informace o změně člena komise 

2. Informace o změně jednacího řádu komise a schválení účasti zástupců Karlovarské krajské 

organizace ČUS na jednáních komise 

3. Plán práce komise pro rok 2018 

4. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

5. Anketa „Sportovec Karlovarského kraje 2017“ 

6. Dotace 2018 

7. Výprava Karlovarského kraje na ZODM 2018 

8. Pořadatelství ZODM 2020 

9. Plán sportu Karlovarského kraje 

 

Hlasování pro: 10 
 

proti: 0   
 

zdržel se: 0  

 

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Informace o změně člena komise 

usnesení č. 60/01/18 

Komise pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje bere na vědomí informaci o tom, 

že Rada Karlovarského kraje usnesením RK 1452/11/17 ze dne 27. 11. 2017 odvolala z funkce člena 

komise pana Pavla Domalípa a jmenovala místo něj členem komise pana Petra Nimrichtera. 

Hlasování   pro: 9   proti: 0    zdržel se: 1  
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2. Informace o změně jednacího řádu komise a schválení účasti zástupců Karlovarské 

krajské organizace ČUS na jednáních komise 

usnesení č. 61/01/18 

Komise pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje bere na vědomí informaci o usnesení 

RK 25/10/18 ze dne 8. 1. 2018, kterým byli schváleni stálými členy komise zástupci Karlovarské 

krajské organizace ČUS – pan Jaroslav Lebeda (předseda KKO ČUS) a paní Jitka Peřina 

(místopředsedkyně KKO ČUS). 

Hlasování   pro: 10   proti: 0   zdržel se: 0 

 

 

3. Plán práce komise pro rok 2018 

usnesení č. 62/01/18 

Komise pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje doporučuje Radě Karlovarského kraje 

ke schválení plán práce komise pro tělovýchovu a sport pro rok 2018.  

Hlasování   pro: 10   proti: 0    zdržel se: 0 

 

 

4. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  
usnesení č. 63/01/18 

Komise pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje projednala žádost subjektu FK 

HVĚZDA Cheb, z.s. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 50.000 

Kč na akci „Pořadatelství Final 4 Českého poháru mužů v házené ve dnech 27. 01. - 28. 01. 2018 

v Chebu“. Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotaci ve výši 25.000 Kč. 

Hlasování   pro: 8   proti: 0    zdržel se: 2 

 

 

5. Anketa „Sportovec Karlovarského kraje 2017“ 

usnesení č. 64/01/18 

Komise pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje bere na vědomí informaci o vyhlášení 

ankety „Sportovec Karlovarského kraje 2017“. Sportovní kluby a svazy mohou nominovat do ankety 

prostřednictvím elektronického formuláře od 10. ledna do 9. února 2018. Formulář je umístěn na webu:  

http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/mladez-sport/seznam/sport-vc.aspx 

Informace o vyhlášení ankety rozeslána e-mailem klubům, zástupcům ČUS k distribuci klubům a byla 

vydána tisková zpráva.  

Hlasování   pro: 10   proti: 0   zdržel se: 0 

 

 

6. Dotace 2018 

usnesení č. 65/01/18 

Komise pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje bere na vědomí informaci o vyhlášení 

dotačních titulů v oblasti sportu a volného času pro rok 2018. 

Žádosti budou přijímány prostřednictvím elektronického formuláře v době od 1. 2. 2018 do 28. 2. 2018. 

Detaily k vyhlášení jednotlivých dotačních programů jsou uvedeny na webu http://www.kr-

karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/programyKK.aspx 

 

Vyhlášeny byly tyto dotační tituly: 

Oblast sportu 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit 

dětí a mládeže – celoroční činnost (alokace 8 500 000 Kč) 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit 

– akce (alokace 2 000 000 Kč) 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní 

reprezentace kraje (alokace 500 000 Kč 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu 

(alokace 8 000 000 Kč) 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/mladez-sport/seznam/sport-vc.aspx
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/programyKK.aspx
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/programyKK.aspx
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Oblast volného času 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu volnočasových 

aktivit dětí a mládeže – celoroční činnost (alokace 300 000 Kč) 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu volnočasových 

aktivit dětí a mládeže – akce (alokace 300 000 Kč) 

Hlasování   pro: 10   proti: 0    zdržel se: 0 

 

 

7. Výprava Karlovarského kraje na ZODM 2018 

usnesení č. 66/01/18 

Komise pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje bere na vědomí informaci o výpravě 

Karlovarského kraje na Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže, které se uskuteční v Pardubickém 

kraji v době od 28. 1. do 2. 2. 2018. Karlovarský kraj bude reprezentovat 86 sportovců, 29 trenérů 

a servismanů, 3 vedoucí výpravy. Sportovní disciplíny: alpské lyžování, běžecké lyžování, biatlon, 

krasobruslení, lední hokej, lyžařský orientační běh, rychlobruslení, skicross, snowboard a doplňkové 

disciplíny: šachy a taneční soutěž. 

Hlasování   pro: 10   proti: 0    zdržel se: 0 

 

 

8. Pořadatelství ZODM 2020 

usnesení č. 67/01/18 

Komise pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje bere na vědomí informaci o tom, že byl 

Karlovarský kraj vybrán Výkonným výborem Českého olympijského výboru jako pořadatel Her IX. 

zimní olympiády dětí a mládeže 2020. Hry se uskuteční v termínu 19. – 24. 1. 2020. Sportovní 

disciplíny: alpské lyžování, běžecké lyžování, biatlon, krasobruslení, lední hokej, lyžařský orientační 

běh, rychlobruslení, skicross, snowboard a doplňkové disciplíny: šachy a hra na elektronické klávesové 

nástroje. Předpokládané počty účastníků ze14 krajů: 1 302 sportovců, 322 trenérů, 84 servismanů 

(celkem 1750 osob). 

Hlasování   pro: 10   proti: 0    zdržel se: 0 

 

 

9. Plán sportu Karlovarského kraje 

usnesení č. 68/01/18 

Komise pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje bere na vědomí informace odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy o průběhu prací týkajících se dokumentu „Plán sportu Karlovarského 

kraje“. V průběhu měsíce února 2018 bude materiál rozeslán členům komise k připomínkování. 

Hlasování   pro: 10   proti: 0    zdržel se: 0 

 

 

 

Termín dalšího jednání komise: středa 28.02.2018 od 15:30 hodin v zasedací místnosti A218.

   

 

 

V Karlových Varech dne 15.01.2018 

 

 

Zapisovatelka: Bc. Adéla Jelenová v.r.  

 

 

 

Josef Váňa v.r. 

předseda Komise pro tělovýchovu a sport  

Rady Karlovarského kraje 

 

 


