KARLOVARSKÝ KRAJ
RADA KRAJE – KOMISE PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT

USNESENÍ
z 26. zasedání Komise pro tělovýchovu a sport Rady Karlovarského kraje (dále jen „komise“),
konaného dne 23.05.2019 v 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 118„A“ Krajského úřadu Karlovarského
kraje, ulice Závodní 335/88, 360 06 Karlovy Vary
Přítomni:

Josef Váňa, Ing. Jan Řezáč, Mgr. Bc. Helena Hejnová, Miroslav Egert,
Bc. Marcel Vlasák, Ing. Markéta Wernerová, Ing. Pavel Hojda, Petr Nimrichter

Stálí hosté:

Jitka Peřina – místopředsedkyně Karlovarské krajské organizace ČUS

Ostatní zúčastnění:

Ing. Jaroslav Bradáč – radní pro oblast školství, Ing. Martina Fučíková –
vedoucí oddělení mládeže a sportu, Miriam Vajdová – zapisovatelka

Omluveni:

Ing. Jan Budka, Ing. Jan Klíma, Ing. Josef Janů, Jaroslav Lebeda –
místopředseda Karlovarské krajské organizace ČUS
-

Neomluveni:

Jednání zahájil v 15:00 hodin a ukončil v 17:02 hodin předseda komise pro tělovýchovu a sport Josef
Váňa.
Členové komise schválili následující program:
usnesení č. 150/05/19
1. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu KV kraje
2. Program na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu pro rok 2019
3. Dotační programy pro rok 2020 – nastavení, kritéria, diskuze
4. Různé
Hlasování

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

1. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu KV kraje
usnesení č. 151/05/19
Komise pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje projednala došlé žádosti subjektů
o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje. Komise doporučuje Radě
Karlovarského kraje poskytnout dotace v celkové výši 95.000 Kč (příloha č. 1). Komise doporučuje
využít nerozdělené finanční prostředky z dotačních programů.
Hlasování

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

2. Program na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu
usnesení č. 152/05/19
Členové komise pro tělovýchovu a sport vzali na vědomí informaci o Programu na podporu
infrastruktury v roce 2019 (příloha č. 2) a navrhuje Radě Karlovarského kraje rozdělit prostředky dle
jejího uvážení.
Hlasování

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 2
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3. Dotační programy pro rok 2020 – nastavení, kritéria, diskuze
Komise navrhuje Odboru školství, mládeže a tělovýchovy (dále „OŠMT“) připravit pro další jednání
podkladové materiály, které se budou týkat problematických oblastí v dotačních programech v roce
2019. Komise se bude dále zabývat nastavením dotačních programů pro další období.
4. Různé
Komise se bude zabývat oblastí podpory periodických sportovních akcí významného charakteru a
možností jejich podpory. OŠMT připraví seznam těchto akcí.
J. Peřina informovala členy komise o aktuálním stavu programu na podporu sportovních aktivit MŠMT
ČR „Můj klub“. Bližší informace zašle na OŠMT. V letošním roce by měl být vyhlášen i program na
podporu investičních aktivit.

V Karlových Varech dne 23.05.2019
Zapisovatelka: Miriam Vajdová v.r.
Josef Váňa v.r.
předseda Komise pro tělovýchovu a sport
Rady Karlovarského kraje

