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KARLOVARSKÝ KRAJ
Komise pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje
  


Zápis

z 38. jednání Komise rady pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje
„Výjezdní zasedání“

Datum konání: 5. června 2012 ve 13:00 hodin
Místo konání: Ostrov, Boží Dar
Přítomni:	A. Lebeda, Ing. F. Nečekal, Mgr. R. Hodačová, R. Lukáš, M. Strnad, 
Omluveni:	Ing. M. Dědič, J. Dietz, Zd. Havel, P. Šikýř
Hosté:	PaedDr. V. Emler, Ing. P. Kubeček, Ing. R. Adamec, J. Peřina

Program:

Prohlídka sportovních zařízení
	Kontrola usnesení
	Analýza potřeb Karlovraského kraje
	Plán kontrol akcí
	Různé

K bodu 1

Prohlídka sportovních zařízení

Členové Komise pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje („dále jen SK“) v rámci výjezdního zasedání absolvovali prohlídku sportovních zařízení na Střední průmyslové škole Ostrov a areálu na Božím Daru – Jahodová louka dle následujícího programu:

	13:00 hod. – Sraz u Střední průmyslové školy Ostrov
13:15 -  13:50 hod. – prohlídka školy a sportovních zařízení           

	14:00 hod. – odjezd na Boží Dar 
14:30 – 15:30 hod. – prohlídka sportovního objektu na Božím Daru – Jahodová louka 
	15:45 17:00 hod. – jednání + oběd
	17:05 hod. – předpokládaný konec

	Ředitel Střední průmyslové školy Ostrov podal informaci o stavu sportovních zařízení a jejich využití. Střední průmyslova škola v Ostrově je nově postavená budova. V suterenu se připravuje posilovna, která je ve fázi vybavení posilovácími stroji a sportovním náčiním. Dvě tělocvičeny se nachází ve vedlejší starší budově a venkovní víceúčelové hříště, včetně atletické dráhy s umělým povrchem, které jsou po rekonstrukci. V rámci vyúky jsou sportovní zařízení vyhovující, přesto že nesplňují rozměrové parmetry pro oficiální soutěže. Využitelnost sportovišť pro veřejnosta je malá, využívájí se pouze tělocvičny, venkovní víceúčelové hřiště vůbec. 
	Zástupci LK Slovan Karlova Vary podali informaci o sportovním zázemí a sportovním areálu Jahodová louka. Zázemí zde má cca 100 mladých nadějných lyžařů běžců a základnu zde má i juniorská reprezntace, ve které jsou i místní odchovanci. Tratě na Jahodové louce patří k nejtežším v ČR. Podařilo se přidělení uspořádání Českého poháru dospělých v běhu na lyžích. Dobrá je spoluprace i se sousedním Německem.  
	SK bere tyto informace na vědomí a bude se tím ještě zabývat na příštím jednání SK.


K bodu 2

Kontrola usnesení

bylo splněno
 
K bodu 3

Analýza potřeb Karlovarského kraje

Komise pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje projednala materiál „Analýza potřeb Karlovarského kraje“, který připomínkovala. Komise pověřila člena komise Roberta Lukaše ke zpracování připomínek do písemné podoby.  Komise doporučuje po vzájemné konzultaci vypracovat analýzu k tomuto materiálu,  která by měla zodpovědět zejména otázky v násludujících tématech viz. Příloha „Navrh na provedení analýzy potřeb v oblasti sportu v Karlovarském kraji“ a v tomto znění jej odešle na adresu předsedy Výboru pro regionální rozvoj Mgr. Tomáše Hybnera. 

K bodu 4

Plán kontrol akcí 

Komise odsouhlasila plán kontrol sportovních akcí na období od 5. 6. do 4. 9. 2012.
	Komise rady pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje ukládá zapisovateli komise rozeslat všem členům komise plán kontrol na období červen – srpen 2012

K bodu 5

Různé

	Předseda komise A. Lebeda a J. Peřina podali informaci o společné schůzce se zástupci sportu z Německé spolkové země Thüringen, kteří projevili zájem o spolupráci v oblasti sportu, mezi sportovními subjekty Karlovarského kraje a této spolkové země.
	Ing. R. Adamev  a J. Peřina podali informaci o současné situaci a dalším postupu v řešení problematiky v ČSTV.
	PaedDr. V. Emler podal informaci o přípravě konání Mistrovství světa středních škol v atletice, které je plánované na červen 2013 v Karlových Varech a v Sokolově.
	Předseda oznámil, termín příštího jednání SK, které se uskuteční dne 4. 9. 2012.





V Karlových Varech dne 8. 6. 2012


Zapsal: Josef Kočí						…………………………………												
Předseda sportovní komise: Antonín Lebeda		………………………………….												
Přílohy: 

Usnesení Komise pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje.
Návrh na provedení analýzy potřeb v oblasti sportu 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 38. zasedání Komise pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje
konaného dne 5. 6. 2012 ve 13:00 hodin v Ostrově a Božím Daru – Výjezdní zasedání


Přítomni:	A. Lebeda, Ing. F. Nečekal, Mgr. R. Hodačová, R. Lukáš, M. Strnad,
Omluveni:	Ing. M. Dědič, J. Dietz, Zd. Havel, P. Šikýř
Hosté:	PaedDr. V. Emler, Ing. P. Kubeček, Ing. R. Adamec, J. Peřina


Sraz všech účastníku byl ve 13:00 hod. u Střední průmyslové školy Ostrov

Po prohlídce sportovních zařízení proběhlo jednání sportovní komise v Kavárně  „U Sněhuláka na Božím Daru“.. 

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

	Prohlídka sportovních zařízení

Kontrola usnesení
	Analýza potřeb Karlovraského kraje
Plán kontrol akcí
	Různé


pro:
5
proti:
0
zdržel se:
0

Program jednání:

1) Prohlídka sportovních zařízení

usnesení č. 97/06/12 
Komise pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje bere na vědomí informaci o sportovních zařízeních na Střední průmyslové škole Ostrově a Božím Daru – Jahodvá louka.

pro:
5
proti:
0
zdržel se:
0

3) Analýza potřeb Karlovarského kraje

usnesení č. 98/06/12
Komise pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje projednala materiál „Anylýza potřeb Karlovarského kraje“.  Komise doporučuje vypracovat analýzu k tomuto materiálu,  která by měla zodpovědět zejména otázky v násludujících tématech viz. Příloha „Navrh na provedení analýzy potřeb v oblasti sportu v Karlovarském kraji“ a v tomto znění jej odešle na adresu předsedy Výboru pro regionální rozvoj Mgr. Tomáše Hybnera. 

pro:
5
proti:
0
zdržel se:
0

4) Kontrola a plán akcí

usnesení č. 99/06/12 
Komise pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje ukládá zapisovateli komise rozeslat všem členům komise plán kontrol na období červen – srpen 2012.

pro:
5
proti:
0
zdržel se:
0

5) Různé

usnesení č. 100/06/12 
Komise pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje bere na vědomí 
informace o možné spolupráci z Německou spolkovou zemí Thüringen a informaci o současné situaci v ČSTV. Dále informaci o přípravách uspořádání Mistrovství světa středních škol v atletice v Karlovarském kraji v červnu 2013.

pro:
5
proti:
0
zdržel se:
0



V Karlových Varech dne 8. 6. 2012
Zapisovatel: Josef Kočí


									
								   Antonín Lebeda, předseda
								Komise pro tělovýchovu a sport 
								   při Radě Karlovarského kraje

