
KARLOVARSKÝ KRAJ 
RADA KRAJE – KOMISE PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT 

   

USNESENÍ 
 
ze 14. zasedání Komise pro tělovýchovu a sport Rady Karlovarského kraje (dále jen „komise“), 

konaného dne 07.06.2018 v 15:00 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 (příchod 15:20 hodin), Ing. Jan Klíma, 

Ing. Jan Řezáč, Petr Nimrichter, Miroslav Egert, Ing. Josef Janů, Bc. Marcel 

Vlasák 

Stálí hosté: Jaroslav Lebeda – předseda Karlovarské krajské organizace ČUS  

Jitka Peřina – místopředsedkyně Karlovarské krajské organizace ČUS 

Ostatní zúčastnění:  PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja – zástupce ředitelky Krajského úřadu 

Karlovarského kraje a vedoucí odboru legislativního a právního a krajského 

živnostenského úřadu 

Bc. Adéla Jelenová – zapisovatelka 

Omluveni:   Ing. Pavel Hojda, Ing. Jan Budka, Ing. Markéta Wernerová 

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

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

 

Jednání zahájil v 15:05 hodin a ukončil v 16:10 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 individuální dotace z rozpočtu KV kraje  

 Sokolská župa Karlovarská  

 Asociace amatérských sportů ČR 

 Monika Šottová 

 FC Slavia Karlovy Vary - mládež, z.s. 

 Fotbalový klub Baník Sokolov, z.s. 

3. Návrh rozdělení dotací v programu 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní 

reprezentace kraje 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní 

infrastruktury profesionálního sportu 

 

Hlasování   pro: 7   proti: 0    zdržel se: 0 

 

 

Průběh jednání: 

1. Plán sportu Karlovarského kraje 2018 – 2023 

Členové komise vyslovují souhlas s přítomností PhDr. Mgr. Vratislava Smoleji – zástupce ředitelky 

Krajského úřadu Karlovarského kraje a vedoucího odboru legislativního a právního a krajského 

živnostenského úřadu, na jednání komise. 

Hlasování   pro: 7   proti: 0    zdržel se: 0 

 

usnesení č. 89/06/18 

PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja podal informaci k usnesení Komise č. 72/04/18. 

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

projednat usnesení č. 72/04/18. 

Hlasování   pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

 

 

 



KARLOVARSKÝ KRAJ 
RADA KRAJE – KOMISE PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT 

   

2. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu KV kraje  

 

usnesení č. 90/06/18 

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

župa Karlovarská o poskytnutí individuální dotace ve výši 192.000 Kč na projekt „Náklady spojené 

s účastí členů Sokolské župy Karlovarské na XVI. Všesokolském sletu v Praze“.  

Žádost byla podána jako individuální dotace, protože svým charakterem nespadá do žádného 

z vyhlášených dotačních titulů odboru školství, mládeže a tělovýchovy. 

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotaci ve výši 60.000 Kč.  

Hlasování   pro: 6   proti: 1   zdržel se: 1 

 

 

 

usnesení č. 91/06/18 

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

amatérských sportů ČR, z.s. o poskytnutí individuální dotace ve výši 70.000 Kč na projekt „100 let 

českého sportu“.  

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

Hlasování   pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0 

 

 

 

usnesení č. 92/06/18 

Komise pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje projednala žádost fyzické osoby Monika 

Šottová o poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000 Kč na projekt „Podpora talentované 

snowboardcrossové závodnice Nikoly Šottové“.  

Žádost byla podána jako individuální dotace, protože svým charakterem nespadá do žádného 

z vyhlášených dotačních titulů odboru školství, mládeže a tělovýchovy. 

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotaci ve výši 30.000 Kč.  

Hlasování   pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0 

 

 

 

usnesení č. 93/06/18 

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

Karlovy Vary – mládež, z.s. o poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000 Kč na akci „Částečná 

úhrada nákladů spojených s účastí na turnaji Liepaja Spring Cup 2018 v Lotyšsku“.  

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotaci ve výši 45.000 Kč.  

Hlasování   pro: 6   proti: 0   zdržel se: 2 

 

 

 

usnesení č. 94/06/18 

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

klub Baník Sokolov, z.s. o poskytnutí individuální dotace ve výši 1.500.000 Kč na projekt „Podpora 

činnosti mládeže ve fotbalovém klubu Baník Sokolov“.  

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

Hlasování   pro: 6   proti: 0   zdržel se: 2 
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3. Návrh rozdělení dotací v programech 

 

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní 

reprezentace kraje 

 

usnesení č. 95/06/18 

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

jednota Sokol Klatovy o poskytnutí dotace ve výši 22.500 Kč. Šachista Jakub Kůsa, který bydlí 

a navštěvuje školu v Karlovarském kraji a trénuje v šachovém klubu v Klatovech (žádný klub tak 

vysoké úrovně v KV kraji nepůsobí) se kvalifikoval na ME mládeže v Lotyšsku (19. – 30.8.2018) a MS 

mládeže do Řecka (19.10. – 01.11.2018). 

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotaci ve výši 20.000 Kč.  

Hlasování   pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0 

 

 

 

 

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní 

infrastruktury profesionálního sportu 

usnesení č. 96/06/18 

Komise pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje vzhledem k povaze dotace nenavrhuje 

Radě Karlovarského kraje žádnou konkrétní výši dotace. 

Hlasování   pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0 

 

 

 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne 15.06.2018 

 

 

 

 

Zapisovatelka: Bc. Adéla Jelenová v.r. 

 

 

 

Josef Váňa v.r. 

předseda Komise pro tělovýchovu a sport  

Rady Karlovarského kraje 

 

 


