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KARLOVARSKÝ KRAJ
Komise pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje
  


Zápis

z 34. jednání Komise rady pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje 

Datum konání: 	7. února 2012 ve 13:00 hodin

Místo konání:	zasedací místnost 218 „A“, Krajský úřad Karlovarského kraje

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

Omluven:	P. Šikýř 

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

Program jednání:

Zahájení a schválení programu
	Kontrola usnesení
	Mimořádná žádost o finanční příspěvek na rok 2012 
	Sportovec roku 2011
	Vyhodnocení činnosti sportovní komise za rok 2011
Analýza potřeb Karlovarského kraje
Plán a 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
Mimořádná žádost o finanční příspěvek na rok 2012
 
Komise rady pro tělovýchovu a sport projednala mimořádnou žádost subjektu, který žádá o finanční příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2012, a navrhuje výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor školství, mládeže a tělovýchovy „PRAVIDLA“ pro žádost, která nebyla doručena na Krajský úřad Karlovarského kraje ve stanovém termínu pro podání žádostí (do 31. října roku, po kterém následuje rok realizace) a to v tom smyslu, že žádost bude přijatá a hodnocena. Komise rady pro tělovýchovu a sport navrhuje v oblasti sportu přidělit finanční příspěvek subjektu: Klub stolního tenisu Karlovy Vary na „Činnost stolního tenisu KST Karlovy Vary“ finanční příspěvek ve výši 9.000,- Kč.

Komise rady pro tělovýchovu a sport bere na vědomí, že toto navržení finančního příspěvku podléhá schválení v orgánu kraje. Materiál k projednání zpracuje odbor školství mládeže a tělovýchovy a předloží je na jednání rady kraje.

	PaedDr. V. Emler podal informaci z koaličního jednání které proběhlo dne 16. 1. 2012 k problematice rozdělení finačních příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2012 v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit.


K bodu 4
Sportovec roku 2011

Předseda SK informoval členy komise o návrhu vedoucího trenéra Sportovního centra mládeže v Chebu (SCM Cheb) v cyklistice o oživení vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Karlovarského kraje o hodnocení sportů v práci s mládeží, které by chtělo kandidovat na královnu sportu roku 2011 v Karlovarském kraji.
SK celou záležitost zvážila, ale při rozhodování vyhlášení nejlepších sportovců kraje za rok 2011, se bude držet standartního postupu a zařadí nejlepší sportovce SCM Cheb do hodnocení mládeže. 

K bodu 5
Vyhodnocení činnosti sportovní komise za rok 2011

Předseda SK informoval požadavek z porady vedení zpracovat vyhodnocení činnosti komise za rok 2011. 
SK pověřuje předsedu a tajemníka zpracovat tento materiál a nejpozději do 17. 2. 2012 odevzdat odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje.

K bodu 6
Analýza potřeb Karlovarského kraje

Vzhledem k tomu, že došlo k pozdnímu předložení tohoto materiálu k připomínkování se po zvážení komise rozhodla předložít připomínky Mgr. Tomášovi Hybnerovi a Jeleně Kriegelsteinové až po příštím jednání komise, které proběhne dne 6.3. 2012. SK navrhuje komisi pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch se touto problematikou také zabývat.

K bodu 7
Plán a kontrola sportovních akcí

Komise rady pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje bere na vědomí informaci o kontrolách sportovních akcí. 

K bodu 8
Různé

	PaedDr. V. Emler a Ing. R. Admec podali informaci o V. Zimní olympiádě dětí a mládeže, která se konala ve dnech od 29.1 do 3. 2. 2012 v Moravskoslezském kraji. 
	Předseda SK oznámil, že další jednání SK se bude konat dne 6. 3. 2012 v budově Krajského úřadu.






V Karlových Varech dne 8. 2. 2012



Zapsal: Josef Kočí						…………………………………



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



Přílohy: 
	Usnesení Komise pro sport a tělovýchovu při Radě Karlovarského kraje.


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 34. zasedání Komise pro tělovýchovu a sport Rady Karlovarského kraje
konaného dne 7. 2. 2012 ve 13:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje

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

Omluven:	P. Šikýř 

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

Jednání zahájil v 13:05 a ukončil v 14:45 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

Mimořádná žádost o finanční příspěvek na rok 2012 
Sportovec roku 2011
Vyhodnocení činnosti sportovní komise za rok 2011
Analýza potřeb Karlovarského kraje
Plán a kontrola sportovních akcí
	Různé
	
pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0

Program jednání:

3) Mimořádná žádost o finanční příspěvek na rok 2012
usnesení č. 80/2/12 
Komise rady pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje navrhuje přidělit finanční příspěvek subjektu:  Klub stolního tenisu Karlovy Vary na „Činnost stolního tenisu KST Karlovy Vary“ finanční příspěvek ve výši 9.000,- Kč.
Komise rady pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje bere na vědomí nformaci z koaličního jednání které proběhlo dne 16. 1. 2012 k problematice rozdělení finačních příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2012 v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit.

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0

4) Sportovec roku 2011
usnesení č. 81/2/12
Komise rady pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje bere na vědomí návrh vedoucího trenéra Sportovního centra mládeže v Chebu (SCM Cheb) v cyklistice, ale při rozhodování vyhlášení nejlepších sportovců kraje za rok 2011, se bude držet standartního postupu a zařadí nejlepší sportovce SCM Cheb do hodnocení mládeže. 

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0

5) Vyhodnocení činnosti sportovní komise za rok 2011
usnesení č. 82/2/12 
Komise rady pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje bere na vědomí požadavek z porady vedení zpracovat vyhodnocení činnosti komise za ro 2011 a ukládá předsedovi a tajemníkovi zpracovat tento materiál a nejpozději do 17. 2. 2012 odevzdat odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje.

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0

6) Analýza potřeb Karlovarského kraje
usnesení č. 83/2/12 
Komise rady pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje po zvážení, předloží připomínky k danému mateiálu Mgr. Tomášovi Hybnerovi a Jeleně Kriegelsteinové až po příštím jednání komise, které proběhne dne 6.3 2012. SK navrhuje komisi pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch se touto problematikou také zabývat.

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0

7) Kontrola sportovních akcí
usnesení č. 84/2/12 
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

8) Různé
usnesení č. 85/2/12 
Komise rady pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje bere na vědomí informaci o V. Zimní olympiádě dětí a mládeže, která se konala ve dnech od 29.1 do 3. 2. 2012 v Moravskoslezském kraji. 

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0

V Karlových Varech dne 8. 2. 2012
Zapisovatel: Josef Kočí
							
								   Antonín Lebeda, předseda
								Komise pro tělovýchovu a sport 
								   Rady Karlovarského kraje

