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KARLOVARSKÝ KRAJ
Komise pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje
  


Zápis
z 39. jednání Komise rady pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje 


Datum konání: 	4. září 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, Zd. Havel, R. Lukáš, M. Strnad

Omluven:	Ing. F. Nečekal, P. Šikýř

Hosté:	PaedDr. V. Emler

Program jednání:

Zahájení a schválení programu
	Kontrola usnesení
	Příspěvky z rozpočtu KK 
	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

splněno 

K bodu 3

Příspěvky z rozpočtu KK 
 
Komise rady pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje bere na vědomí informaci OŠMT o sdělení subjektům SK Varan Karlovy Vary a Sportovní taneční studio MAGICSTAR, že jejich žádostem o finanční příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2012 nelze vyhovět s důvodu vyčerpání finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2012.

Komise rady pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje zdůvodnila, proč Krajskému hnutí ČSTV v Karlovarském kraji, byl poskytnut finační příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na přechodné období v roce 2012.


K bodu 4

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 5

Různé

	PaedDr. V. Emler poděkoval předsedovi a všem členům komise za odvedenou práci během čtyrletého volebního období a dobrou spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy.


	Předseda komise krátce zhodnotil účinkování komise po dobu čtyrletého období, poděkoval PaedDr. V. Emlerovi (uvolněny člen zastupitelstva) všem členům komise, odboru školství mládeže a tělovýchovy, tajemníkovi a předsedkyni Karlovarského krajské sdružení ČSTV (J. Peřina) za odvedenou práci a spolupráci.


	PaedDr. V. Emler informoval komisi, že v roce 2013 se bude konat v Sokolově Mistrovství světa středních škol v atletice za účast 25 až 30 států z celého světa.



V Karlových Varech dne 5. 9. 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 39. zasedání Komise pro tělovýchovu a sport Rady Karlovarského kraje
konaného dne 4. 9. 2012 ve 13:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje

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

Omluven:	Ing. F. Nečekal, P. Šikýř 

Hosté:	PaedDr. V. Emler

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 
Plán a kontrola sportovních akcí
Různé
	
pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0

Program jednání:

3) Příspěvky z rozpočtu KK 

usnesení č. 98/9/12
Komise rady pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje bere na vědomí informaci OŠMT o sdělení subjektům SK Varan Karlovy Vary a Sportovní taneční studio MAGICSTAR, že jejich žádostem o finanční příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2012 nelze vyhovět s důvodu vyčerpání finančních prostředků z rozpočtu Karlvarského kraje na rok 2012.

pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0

usnesení č. 99/9/12
Komise rady pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje bere na vědomí zdůvodnění, proč Krajskému hnutí ČSTV v Karlovarském kraji, byl přidělen finační příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na přechodné období v roce 2012.

pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0



4) Kontrola sportovních akcí

usnesení č. 100/9/12 
Komise rady pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje bere na vědomí informaci o kontrolách sportovních akcí. 

pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0

5) Různé

usnesení č. 101/9/12 
Komise rady pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje bere na vědomí zhodnocení účinkování komise po dobu čtyrletého volebního období.


pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0

usnesení č. 102/9/12 
Komise rady pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje bere na vědomí informaci pořádání v roce 2013 Mistrovství světa v atletice středních škol v Sokolově.


pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0


V Karlových Varech dne 5. 9. 2012
Zapisovatel: Josef Kočí
							
								   Antonín Lebeda, předseda
								Komise pro tělovýchovu a sport 
								   Rady Karlovarského kraje

