
KARLOVARSKÝ KRAJ 
RADA KRAJE – KOMISE PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT 

   

 

USNESENÍ 
 
z 13. zasedání Komise pro tělovýchovu a sport Rady Karlovarského kraje (dále jen „komise“), 

konaného dne 17.05.2018 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 218 „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 (příchod 

ve 14:50 hodin), Ing. Jan Budka, Ing. Pavel Hojda, Petr Nimrichter, Miroslav 

Egert, Ing. Josef Janů, Bc. Marcel Vlasák, Ing. Markéta Wernerová 

Omluveni:   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 

Ostatní zúčastnění:  Dana Martincová – vedoucí oddělení organizačního, správního, mládeže 

a sportu, odbor školství, mládeže a tělovýchovy  

Bc. Adéla Jelenová – zapisovatelka 

 

 

 

Jednání zahájil ve 14:15 hodin a ukončil v 17:50 hodin předseda komise pro tělovýchovu a sport Josef 

Váňa. 

 

 

Členové komise schválili následující program: 

 

1. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu KV kraje  

2. Návrh rozdělení dotací v programech 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

sportovních aktivit dětí a mládeže – pravidelná činnost 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

sportovních aktivit – akce 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní 

reprezentace 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

vrcholového sportu 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu údržby a 

obnovy sportovních zařízení 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

volnočasových aktivit dětí a mládeže – pravidelná činnost 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

volnočasových aktivit dětí a mládeže – akce 

 

Hlasování pro:10  
 

proti: 0   
 

zdržel se: 0  

 

 

Členové komise vyslovují souhlas s přítomností paní Dany Martincové, vedoucí oddělení 

organizačního, správního, mládeže a sportu - odboru školství, mládeže a tělovýchovy) na jednání 

komise. 

Hlasování   pro: 10   proti: 0    zdržel se: 0  

 

 

 

 

 



KARLOVARSKÝ KRAJ 
RADA KRAJE – KOMISE PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT 

   

Průběh jednání: 

 

1. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu KV kraje  

 

usnesení č. 80/05/18 

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

Tělovýchovná jednota Slavoj Bečov nad Teplou, z.s. o poskytnutí individuální dotace ve výši 59.500 

Kč na projekt „Oprava kabin – prostředky k zavlažování, ochranné sítě“.  

Žádost byla podána jako individuální dotace, protože subjekt nestihl podat žádost v řádně vyhlášeném 

dotačním titulu „Podpora údržby a obnovy sportovních zařízení“, kdy termín pro přijímá dotací byl 

stanoven na dobu od 26.03.2018 do 24.04.2018. 

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

Hlasování   pro: 10   proti: 0   zdržel se: 0 

 

 

 

2. Návrh rozdělení dotací v programech 

 

Rozdělení 500.000 Kč alokované na vypracování dokumentu „Plán sportu“ 

usnesení č. 81/05/18 

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

přesunout částku ve výši 500.000 Kč, která byla v rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

alokována na vypracování dokumentu „Plán sportu“ do dotačních titulů a rozdělit ji subjektům v oblasti 

sportu na celoroční činnost dětí a mládeže, případně na akce. 

Hlasování   pro: 11   proti: 0   zdržel se: 0 

 

 

 

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

dětí a mládeže – pravidelná činnost 

usnesení č. 82/05/18 

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

přidělit subjektům dotace v celkové výši 9.185.000,- Kč (příloha č. 1). 

Hlasování   pro: 11   proti: 0   zdržel se: 0 

 

 

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

– akce 

usnesení č. 83/05/18 

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

přidělit subjektům dotace v celkové výši 2.290.000,- Kč (příloha č. 2). 

Hlasování   pro: 11   proti: 0   zdržel se: 0 

 

 

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní 

reprezentace 

usnesení č. 84/05/18 

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

přidělit subjektům dotace v celkové výši 352.000,- Kč (příloha č. 3). 

Hlasování   pro: 11   proti: 0   zdržel se: 0 
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Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu 

usnesení č. 85/05/18 

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

přidělit subjektům dotace v celkové výši 5.025.000,- Kč (příloha č. 4). 

Hlasování   pro: 11   proti: 0   zdržel se: 0 

 

 

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy 

sportovních zařízení 

usnesení č. 86/05/18 

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

přidělit subjektům dotace v celkové výši 6.000.000,- Kč (příloha č. 5). 

Hlasování   pro: 11   proti: 0   zdržel se: 0 

 

 

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu volnočasových 

aktivit dětí a mládeže – pravidelná činnost 

usnesení č. 87/05/18 

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

přidělit subjektům dotace v celkové výši 300.000,- Kč (příloha č. 6). 

Hlasování   pro: 11   proti: 0   zdržel se: 0 

 

 

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu volnočasových 

aktivit dětí a mládeže – akce 

usnesení č. 88/05/18 

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

přidělit subjektům dotace v celkové výši 300.000,- Kč (příloha č. 7). 

Hlasování   pro: 11   proti: 0   zdržel se: 0 

 

 

 

 

Předpokládaný termín jednání příští komise: 7. června 2018 od 15:00 hodin. 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne 17.05.2018 

 

 

Zapisovatelka: Bc. Adéla Jelenová v.r.  

 

 

 

Josef Váňa v.r. 

předseda Komise pro tělovýchovu a sport  

Rady Karlovarského kraje 

 

 


