
KARLOVARSKÝ KRAJ 
RADA KRAJE – KOMISE PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT 

   

 

USNESENÍ 
 
z 12. zasedání Komise pro tělovýchovu a sport Rady Karlovarského kraje (dále jen „komise“), 

konaného dne 11.04.2018 ve 14:30 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 (příchod 14:50 hodin), 

Ing. Jan Řezáč, Ing. Jan Budka, Ing. Pavel Hojda, Petr Nimrichter, Miroslav 

Egert, Ing. Josef Janů 

Omluveni:   Bc. Marcel Vlasák, Ing. Markéta Wernerová 

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

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

Jitka Peřina – místopředsedkyně Karlovarské krajské organizace ČUS 

Ostatní zúčastnění:  Jaroslav Lebeda – předseda Karlovarské krajské organizace ČUS (příchod 

14:45 hodin) 

Bc. Adéla Jelenová – zapisovatelka 

Eva Kastlová – úředník odboru školství, mládeže a tělovýchovy (odchod 15:00 

hodin) 

Ing. arch. Jaromír Musil – vedoucí odboru regionálního rozvoje (příchod 15:30 

hodin, odchod v 16:10 hodin) 

 

 

Jednání zahájil ve 14:35 hodin a ukončil v 16:15 hodin předseda komise pro tělovýchovu a sport Josef 

Váňa. 

 

 

Členové komise schválili následující program: 

 

1. Plán sportu Karlovarského kraje 2018 – 2023 

2. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu KV kraje  

3. Aktualizace Plánu rozvoje Karlovarského kraje  

 

Hlasování pro: 8 
 

proti: 0   
 

zdržel se: 0  

 

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Plán sportu Karlovarského kraje 2018 – 2023 

Členové komise vyslovují souhlas s přítomností paní Evy Kastlové, která plán sportu zpracovávala 

(odbor školství, mládeže a tělovýchovy) na jednání komise. 

Hlasování   pro: 8   proti: 0    zdržel se: 0  

 

usnesení č. 71/04/18 

Komise pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje projednala zpracovaný Plán sportu 

Karlovarského kraje v předloženém znění a doporučuje tento dokument Radě Karlovarského kraje 

k schválení. 

Hlasování   pro: 9   proti: 0    zdržel se: 0  
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usnesení č. 72/04/18 

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

s odkazem na ustanovení § 59, odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení)  

přidělit finanční dar ve výši 5% z prostředků vyčleněných v rozpočtu odboru školství, mládeže 

a tělovýchovy na zpracování plánu sportu paní Evě Kastlové, úřednici odboru školství, mládeže 

a tělovýchovy, která plán sportu zpracovala.  

Hlasování   pro: 9   proti: 0    zdržel se: 0  

 

2. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu KV kraje  

usnesení č. 73/04/18 

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

krajský fotbalový svaz o poskytnutí individuální dotace ve výši 500.000 Kč na pokračování loňského 

úspěšného projektu „Realizace nákupu bezpečných branek pro sportovní kluby Karlovarského kraje v 

roce 2018“v rámci kterého bude v roce 2018 realizován nákup bezpečných branek pro 30 klubů z celého 

Karlovarského kraje (nákup 31 párů branek - klub FK Baník Sokolov vzhledem k velké členské 

základně dětí má zájem o 2 páry branek). Karlovarský krajský fotbalový svaz do projektu vkládá 

500.000 Kč z Nadačního fondu Karlovarského KFS pro mládež. Žádost je podána jako individuální, 

Karlovarský kraj nemá vyhlášen žádný dotační titul, v rámci kterého by mohl subjekt o dotaci žádat. 

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotaci ve výši 500.000 Kč.  

Hlasování   pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0 

 

usnesení č. 74/04/18 

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

Production, s.r.o. o poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000 Kč na realizaci 10. ročníku akce 

„Galavečer sportovních osobností století“, která se koná dne 10. 5. 2018 v Grandhotelu Pupp v 

Karlových Varech. Jedná se o 10. ročník akce. Žádost nebyla podána v rámci řádně vyhlášeného 

dotačního programu na podporu sportovních aktivit – akce (termín pro přijímání žádostí byl stanoven od 

1. 2. 2018 do 28. 2. 2018). 

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotaci ve výši 0 Kč.  

Hlasování   pro: 8   proti: 0   zdržel se: 1 

 

usnesení č. 75/04/18 

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

unie Chebska, z.s. ve výši 200.000 Kč na „Zajištění služeb pro TJ, SK a okresní svazy prostřednictvím 

servisního centra sportu“. Žádost je podána jako individuální, Karlovarský kraj nemá vyhlášen žádný 

dotační titul, v rámci kterého by mohl subjekt o dotaci žádat. 

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotaci ve výši 100.000 Kč.  

Hlasování   pro: 6   proti: 1   zdržel se: 2 

 

usnesení č. 76/04/18 

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

Tělovýchovná unie Sokolov, z.s. ve výši 200.000 Kč na „Zajištění služeb pro TJ/SK a organizace 

propag. sportu v regionu formou Sportovec roku apod.“. Žádost je podána jako individuální, 

Karlovarský kraj nemá vyhlášen žádný dotační titul, v rámci kterého by mohl subjekt o dotaci žádat. 

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotaci ve výši 100.000 Kč.  

Hlasování   pro: 6   proti: 1   zdržel se: 2 

 

usnesení č. 77/04/18 

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

unie Karlovarska z.s. ve výši 190.000 Kč na „Zajištění služeb pro TJ/SK a okresní svazy 

prostřednictvím SCS a propagace sportu v regionu“. Žádost je podána jako individuální, Karlovarský 

kraj nemá vyhlášen žádný dotační titul, v rámci kterého by mohl subjekt o dotaci žádat. 

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotaci ve výši 100.000 Kč.  

Hlasování   pro: 6   proti: 1   zdržel se: 2 
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usnesení č. 78/04/18 

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

krajská organizace ČUS ve výši 200.000 Kč na „Zajištění služeb pro TJ/SK a krajské sportovní svazy 

prostřednictvím SCS ČUS“. Žádost je podána jako individuální, Karlovarský kraj nemá vyhlášen žádný 

dotační titul, v rámci kterého by mohl subjekt o dotaci žádat. 

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotaci ve výši 100.000 Kč.  

Hlasování   pro: 6   proti: 1   zdržel se: 2 

 

Návrh usnesení  

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

Tělovýchovná jednota MDDM Ostrov, z.s. ve výši 50.000 Kč na „1. ročník atletického závodu – 

Memoriál Miroslava Kitzbergera“  

Žádost nebyla podána v rámci řádně vyhlášeného dotačního programu na podporu sportovních aktivit – 

akce (termín pro přijímání žádostí byl stanoven od 1. 2. 2018 do 28. 2. 2018). 

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotaci ve výši 0 Kč.  

Hlasování   pro: 5   proti: 1   zdržel se: 3 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Návrh usnesení  

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

Tygr Karlovy Vary, z.s. ve výši 40.000 Kč na akci „Účast závodníků na závodech WKF Kids U12 Cup 

& WKF Training camp“, která se koná ve dnech 30. 6. 2018 – 10. 7. 2018 v Chorvatsku. 

Žádost nebyla podána v rámci řádně vyhlášeného dotačního programu na podporu sportovních aktivit – 

akce (termín pro přijímání žádostí byl stanoven od 1. 2. 2018 do 28. 2. 2018). 

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotaci ve výši 0 Kč.  

Hlasování   pro: 5   proti: 1   zdržel se: 3 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

3. Aktualizace Plánu rozvoje Karlovarského kraje  

Členové komise vyslovují souhlas s přítomností Ing. arch. Jaromíra Musila (vedoucí odboru 

regionálního rozvoje) na jednání komise. 

Hlasování   pro: 9   proti: 0    zdržel se: 0 

 

usnesení č. 79/04/18 

Komise pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje bere na vědomí „Aktualizaci Programu 

rozvoje Karlovarského kraje 2014 – 2020“ a doporučuje Radě Karlovarského kraje odsouhlasit 

„Aktualizaci Programu Karlovarského kraje 2014 – 2020“ v předloženém znění. 

Hlasování   pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne 13.04.2018 

 

 

Zapisovatelka: Bc. Adéla Jelenová v.r.  

 

 

 

Josef Váňa v.r. 

předseda Komise pro tělovýchovu a sport  

Rady Karlovarského kraje 

 

 


