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KARLOVARSKÝ KRAJ
Komise pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje
  


Zápis
z 37. jednání Komise rady pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje 


Datum konání: 	15. květná 2012 ve 13:00 hodin

Místo konání: zasedací místnost 335 „A“, Krajský úřad Karlovarského kraje

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

Omluven:	P. Šikýř

Hosté:	Ing. P. Kubeček

Program jednání:

Zahájení a schválení programu
	Kontrola usnesení
	Příspěvky z rozpočtu KK – nové žádosti
	Výjezdní zasedání SK
	Plán a kontrola sportovních akcí
	Různé	
K bodu 1

Zahájení a přivítání hostů

Ve 13:00 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 83/2/12 trvá
usnesení 87/3/12 trvá
ostatní usnesení splněno 

K bodu 3

Příspěvky z rozpočtu KK – nové žádosti
 
Komise rady pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje projednala nové žádosti subjektů, které žádají o finanční příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2012, a navrhuje výjimku z Pravidel pro poskytování příspěveku 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 volnočasových aktivit přidělit finanční příspěvek subjektům: 

TC Gejzírpark Karlovy Vary na akci „Karlovarský kraj cup – turnaje kategorie A (dorostenky) a B (dorostenci)“ finanční příspěvek ve výši 10.500,- Kč.

TC Gejzírpark Karlovy Vary na akci „Mezinárodní mistrovtví ČR senoirů – ITF 2. kateg. Světový pohár“ finanční příspěvek ve výši 0,- Kč.

Richard Lochman na „Individální finanční dotaci - biketrial“ finanční příspěvek ve výši 0,- 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.

K bodu 4

Výjezdní zasedání SK

Komise rady pro tělovýchovu a sport si odsouhlasila termín a program výjezdního zasedání viz níže,  které proběhne dne 5. 6. 2012 v Ostrově a na Božím Daru.
V rámci výjezdního zasedání proběhne prohlídka sportovních zařízení (jejich stav, využití atd.)
Program:
	12:30 hod. – odjezd z areálu KÚ Karlovarského kraje
12:55 hod  - sraz: Sřední průmyslová škola Ostrov, Klínovecká 1197, Ostrov
13:00 hod. – prohlídka Střední průmyslové školy Ostrov       
	14:00 hod. – odjezd na Boží Dar
14:30 hod. – prohlídka sportovišť LK Slovan K. Vary - sportovní areál Jahodová louka
16:00 hod. – jednání + oběd (Penzion U Sněhuláka- Boží Dar)
17:00 hod. – předpokládaný konec

	Zástupci jednotlivých subjektu podali informace o stavu sportovních zařízení a jejich využití.

SK bere tyto informace na vědomí a bude se jimi zabývat na příštím jednání SK.

K bodu 5

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 6

Různé

	Předseda SK oznámil, že další jednání SK (výjezdní zasedání) se bude konat dne 5. 6. 2012 v Ostrově a Božím Daru.



V Karlových Varech dne 18. 5. 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 37. zasedání Komise pro tělovýchovu a sport Rady Karlovarského kraje
konaného dne 15. 5. 2012 ve 13:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje

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

Omluven:	P. Šikýř 

Hosté:	Ing. P. Kubeček


Jednání zahájil v 13:00 a ukončil v 14:20 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
Příspěvky z rozpočtu KK – nové žádosti
Výjezdní zasedání SK
Plán a kontrola sportovních akcí
Různé
	
pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0


Program jednání:

3) Příspěvky z rozpočtu KK – nové žádosti

usnesení č. 94/5/12
Komise rady pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje navrhuje přidělit finanční příspěvek subjektům:

TC Gejzírpark Karlovy Vary na akci „Karlovarský kraj cup – turnaje kategorie A (dorostenky) a B (dorostenci)“ finanční příspěvek ve výši 10.500,- Kč.
TC Gejzírpark Karlovy Vary na akci „Mezinárodní mistrovtví ČR senoirů – ITF 2. kateg. Světový pohár“ finanční příspěvek ve výši 0,- Kč.
Richard Lochman na „Individální finanční dotaci - biketrial“ finanční příspěvek ve výši 0,- Kč.

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0

4) Výjezdní zasedání SK

usnesení č. 95/5/12
Komise rady pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje odsouhlasila, výjezdního zasedání, které proběhne dne 5. 6. 2012 v Ostrově a Božím Daru.

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0

5) Kontrola sportovních akcí

usnesení č. 96/5/12 
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


V Karlových Varech dne 18. 5. 2012
Zapisovatel: Josef Kočí
							
								   Antonín Lebeda, předseda
								Komise pro tělovýchovu a sport 
								   Rady Karlovarského kraje

