
KARLOVARSKÝ KRAJ 
RADA KRAJE – KOMISE PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT 

   

USNESENÍ 
 
z  25. zasedání Komise pro tělovýchovu a sport Rady Karlovarského kraje (dále jen „komise“), 

konaného dne 30.04.2019 v 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 335„A“ Krajského úřadu Karlovarského 

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

 

 

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

Hejnová, Ing. Josef Janů, Miroslav Egert, Bc. Marcel Vlasák (odchod 15:45 

hod) 

 

Stálí hosté: Jitka Peřina – místopředsedkyně Karlovarské krajské organizace ČUS (odchod 

16:40 hod) 

 

Ostatní zúčastnění:  Ing. Jaroslav Bradáč – radní pro oblast školství, Ing. Martina Fučíková – 

vedoucí oddělení mládeže a sportu, Miriam Vajdová – zapisovatelka 

 Mgr. Jana Mračková Vildumetzová – hejtmanka Karlovarského kraje  

(od 16.32 hod.) 

 

Omluveni:  Ing. Markéta Wernerová, Ing. Pavel Hojda, Petr Nimrichter, Jaroslav Lebeda – 

místopředseda Karlovarské krajské organizace ČUS 

Neomluveni: - 

 

Jednání zahájil v 15:00 hodin a ukončil v 16:56 hodin předseda komise pro tělovýchovu a sport Josef 

Váňa. 

 

 

Členové komise schválili následující program: 

 

usnesení č. 143/04/19 

1. Nejlepší sportovec Karlovarského kraje roku 2018 

2. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu KV kraje 

3. Dotační programy 2019 

4. Různé 

 

Hlasování   pro: 8   proti: 0    zdržel se: 0 

 

 

Průběh jednání: 

 

usnesení č. 144/04/19 

Členové komise vyslovují souhlas se stálou přítomností Ing. Jaroslava Bradáče – radního pro oblast 

školství, Ing. Martiny Fučíkové – vedoucí oddělení mládeže a sportu na všech jednáních komise. 

 

Hlasování   pro: 8   proti: 0    zdržel se: 0 

 

 

1. Nejlepší sportovec Karlovarského kraje roku 2018 

 

usnesení č. 145/04/19 

Členové komise pro tělovýchovu a sport vzali na vědomí informaci o aktuálním stavu zpracování a 

podkladů pro vyhlášení ankety „Nejlepší sportovec Karlovarského kraje pro rok 2018“. 

 

Hlasování   pro: 8   proti: 0    zdržel se: 0 
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2. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

usnesení č. 146/04/19 

Komise pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje projednala došlé žádosti subjektů 

o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje. Komise doporučuje Radě 

Karlovarského kraje poskytnout dotace v celkové výši 15.000 Kč viz (příloha č. 1). Komise doporučuje 

využít nerozdělené finanční prostředky z dotačních programů. 

 

Hlasování   pro: 7   proti: 0    zdržel se: 0 

 

 

3. Dotační programy 2019 

 

usnesení č. 147/04/19 

Členové komise pro tělovýchovu a sport vzali na vědomí informaci o aktuálním stavu zpracování 

dotačních programů pro rok 2019. 

 

 

Hlasování   pro: 7   proti: 0    zdržel se: 0 

 

 

4. Různé 
 

Ing. Josef Janů informoval o jednání se zástupcem oddílu orientačního běhu KČT Aš ohledně žádosti na 

zpracování mapových podkladů.  

 

Členové komise navrhují před dalším vyhlášením dotačních programů zpřesnit definici odvětví sportů, 

pro lepší vyhodnocení žádostí o dotaci pro rok 2020. 

 

usnesení č. 148/04/19 

Komise pro tělovýchovu a sport doporučuje zabývat se problematikou ohledně ubytování mladých 

sportovců o víkendu v Karlovarském kraji a připravit podmínky pro středoškolské studenty a učně. 

 

Hlasování   pro: 7   proti: 0    zdržel se: 0 

 

 

usnesení č. 149/04/19 

Komise pro tělovýchovu a sport projednala dopis od klubu JEZDECKÁ STÁJ GABRIELKA, z.s. a trvá 

na svém rozhodnutí, kdy nedoporučila Radě Karlovarského kraje přiznání dotace v Programu na 

podporu údržby a obnovy sportovních zařízení pro rok 2019. 

 

Hlasování   pro: 6   proti: 0    zdržel se: 1 

 

Jednání komise se zúčastnila Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, která 

informovala členy komise o způsobu rozdělení a rozhodování ve věci dotací v oblasti sportu.  

 

 

V Karlových Varech dne 30.04.2019 

 

Zapisovatelka: Miriam Vajdová v.r. 

 

 

Josef Váňa v.r. 

předseda Komise pro tělovýchovu a sport  

Rady Karlovarského kraje 

 


