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KARLOVARSKÝ KRAJ
RADA KRAJE – KOMISE PRO PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT
  


Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21  Karlovy Vary, Česká republika

IČ: 70891168,  DIČ: CZ - 70891168  Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha, pobočka Karlovy Vary, č.ú.:  27-5622800267/0100

Tel./Fax:  017 3502 491, http//: www.krajkv.cz, E-mail: josef.koci@kr-karlovarsky .cz
U s n e s e n í

z 7. jednání Komise rady pro tělovýchovu a sport  ze dne 13. 6. 2006

SK 21/06/06
Komise rady pro tělovýchovu a sport navrhuje nepřidělit finanční příspěvek subjektu TJ Sokol Drmoul na akci  „Mezinárodní mládežnický fotbalový turnaj pořádaný v  Holandském městě Oss“ (viz. zápis).		
		8 0 0		
SK 22/06/06									
Komise rady pro tělovýchovu a sport bere na vědomí informaci  o výzkumu formou  Dotazníku FTVS UK „Situace v oblasti péče a sport obcí“ v Karlovarském kraji a žádá zástupce FTVS UK p. Batelku o zpětnou vazbu po nejbližším termínu po jeho zpracování a ukládá OŠMT o této skutečnosti informovat komisi.	
8 0 0	
SK 23/06/06		
Komise rady pro tělovýchovu a sport odsouhlasila nové znění Pravidel pro hodnocení a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor školství, mládeže a tělovýchovy a doporučuje tato pravidla Radě Karlovarského kraje ke schválení s výhradou nového znění v Čl. I. odst. 2 první věty „žadatelům mimo územně samosprávných celků a jimi zřizovaných organizací“.
		7 0 1

SK 24/06/06	
Komise rady pro tělovýchovu a sport si ukládá všem členům na příští jednání připravit návrhy na vnitřní pravidla pro přidělování příspěvků v návaznosti na Pravidla pro hodnocení a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor školství, mládeže a tělovýchovy.
		8 0 0
SK 25/06/06		
Komise rady pro tělovýchovu a sport odsouhlasila plán kontrol sportovních akcí na období červen – září 2006.
	                                                                                                                                             8 0 0
												                                                                                                 


Karlovy Vary, dne 14. 6. 2006	                                  

                       
	                                                                              Robert Lukáš
	                                                                                předseda komise 				

