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KARLOVARSKÝ KRAJ
Komise pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje
  


Zápis

z 33. jednání Komise rady pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje 

Datum konání: 	10. ledna 2012 ve 13:00 hodin

Místo konání:	zasedací místnost 215 „D“, Krajský úřad Karlovarského kraje

Přítomni:	A. Lebeda, Ing. F. Nečekal, Ing. M. Dědič, Mgr. R. Hodačová, R. Lukáš, J. Dietz, M. Strnad, P. Šikýř

Omluven:	Zd. Havel

Hosté:	PaedDr. V. Emler, Ing. R. Adamec, Jitka Peřina

Program jednání:

Zahájení a schválení programu
	Kontrola usnesení
	Plán práce sportovní komise na rok 2012
	Sportovec 2011
	Kontrola sportovních akcí
	Různé
	
K bodu 1
Zahájení a přivítání hostů

Ve 13:05 hod. zahájil jednání předseda komise Antonín Lebeda, který přivítal všechny přítomné členy a hosty. Komise rady pro tělovýchovu a sport schválila navržený program.

K bodu 2
Kontrola usnesení

Usnesení bylo splněno:

K bodu 3
Plán práce komise na rok 2012
Komise rady pro tělovýchovu a sport odsouhlasila Plán práce Komise rady pro tělovýchovu a sport na rok 2012 (viz. Příloha 2).

K bodu 4
Sportovec 2011
Předseda SK oznámil členům komise, že vedení kraje odsouhlasilo konání slavnostního vyhlášení ankety „Sportovec kraje za rok 2011“ v hotelu Richmond dne 29. března 2012. Dále sdělil, že anketa byla vyhlášena a organizační zajištění nebudou dělat Deníky Bohémia, ale Karlovarský kraj sám jako v předešlých létech. 

K bodu 5
Kontrola sportovních akcí 

Jednotlivý členové podali informaci o kontrolách sportovních akcí.

K bodu 6
Různé

	PaedDr. V. Emler podal informaci, že dne 16. 1. 2012 proběhne koalční jednání k problematice rozdělení finačních příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2012 v oblasti sportu a v oblasti volnočasových akrtivit.
	Ing. Adamec podal informaci o subjektech, které k dnešnímu dni nezaplatily pohledávky (sankce) za pozdní vyúčtování příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje za rok 2011 v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit.
	Předseda SK oznámil, že další jednání SK se bude konat dne 7. 2. 2012 v budově Krajského úřadu.






V Karlových Varech dne 11. 1. 2012



Zapsal: Josef Kočí						…………………………………



Předseda sportovní komise: Antonín Lebeda		………………………………….



Přílohy: 
	Usnesení Komise pro sport a tělovýchovu při Radě Karlovarského kraje.
	Plán práce Komise rady pro tělovýchovu a sport na rok na rok 2012.


Rozdělovník:	hejtman Karlovarského kraje, členové sportovní komise, hosté, organizační oddělení Krajského úřadu Karlovarského kraje.







										Příloha 1

U s n e s e n í

z 33. zasedání Komise pro tělovýchovu a sport Rady Karlovarského kraje
konaného dne 10. 1. 2012 ve 13:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje


Přítomni:	A. Lebeda, Ing. F. Nečekal, Ing. M. Dědič, Mgr. R. Hodačová, R. Lukáš, J. Dietz, M. Strnad, P. Šikýř

Omluven:	Zd. Havel

Hosté:	PaedDr. V. Emler, Ing. R. Adamec, Jitka Peřina Jednání zahájil v 13:05 a ukončil v 14:15 předseda Komise pro tělovýchovu a sport Rady Karlovarského kraje.

Členové Komise pro tělovýchovu a sport Rady Karlovarského kraje schválili následující program:

	Zahájení a schválení programu
	Kontrola usnesení

Plán práce sportovní komise na rok 2012
Sportovec 2011
Kontrola sportovních akcí
	Různé
	
	
pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0

Program jednání:

3) Plán práce sportovní komise na rok 2012 
usnesení č. 75/1/12 
Komise rady pro tělovýchovu a sport odsouhlasila „Plán práce Komise rady pro tělovýchovu a sport na rok 2012“ (viz. Příloha 2).

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0

4) Sportovec 2011
usnesení č. 76/1/12
Komise rady pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje bere na vědomí, konání slavnostního vyhlášení ankety „Sportovec kraje za rok 2011“ v hotelu Richmond dne 29. března 2012.

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0


5) Kontrola sportovních akcí
usnesení č. 77/1/12 
Komise rady pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje bere na vědomí informaci o kontrolách sportovních akcí. 

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0

6) Různé
usnesení č. 78/1/12 
Komise rady pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje bere na vědomí informaci, že dne 16. 1. 2012 proběhne koalční jednání k problematice rozdělení finačních příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2012 v oblasti sportu a v oblasti volnočasových akrtivit.

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0


usnesení č. 79/1/12 
Komise rady pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje bere na vědomí informaci o subjektech, které k dnešnímu dni nezaplatily pohledávky (sankce) za pozdní vyúčtování příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje za rok 2011 v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit.

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0




V Karlových Varech dne 11. 1. 2012
Zapisovatel: Josef Kočí

							
								   Antonín Lebeda, předseda
								Komise pro tělovýchovu a sport 
								   Rady Karlovarského kraje

