KARLOVARSKÝ KRAJ
RADA KRAJE – KOMISE PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT

USNESENÍ
z 28. zasedání Komise pro tělovýchovu a sport Rady Karlovarského kraje (dále jen „komise“),
konaného dne 14.08.2019 v 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 335„A“ Krajského úřadu Karlovarského
kraje, ulice Závodní 335/88, 360 06 Karlovy Vary
Přítomni:

Josef Váňa, Ing. Jan Budka, Miroslav Egert (příchod 15:18), Ing. Jan Klíma
(příchod 15:26), Ing. Jan Řezáč (příchod 15:15 hod), Petr Nimrichter, Ing. Pavel
Hojda, Ing. Josef Janů, Ing. Markéta Wernerová,

Stálí hosté:

-

Ostatní zúčastnění:

Ing. Jaroslav Bradáč – radní pro oblast školství, Jitka Peřina –
místopředsedkyně Karlovarské krajské organizace, Ing. Martina Fučíková –
vedoucí oddělení mládeže a sportu, Miriam Vajdová – zapisovatelka

Omluveni:

Mgr. Bc. Helena Hejnová, Bc. Marcel Vlasák, Jaroslav Lebeda – místopředseda
Karlovarské krajské organizace ČUS
-

Neomluveni:

Jednání zahájil v 15:00 hodin a ukončil v 16:42 hodin předseda komise pro tělovýchovu a sport Josef
Váňa.
Členové komise schválili následující program:
usnesení č. 155/08/19
1.
2.
3.
4.

IX. Zimní olympiáda dětí a mládeže v roce 2020
Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu KV kraje
Dotační programy pro rok 2020 – nastavení, kritéria, diskuze
Různé

Hlasování

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

1. IX. Zimní olympiáda dětí a mládeže v roce 2020
usnesení č. 156/08/19
Komise pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje vzala na vědomí informace k IX. Zimní
olympiádě dětí a mládeže v roce 2020.
Hlasování

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 1

2. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu KV kraje
usnesení č. 157/08/19
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 588.000 Kč (příloha č. 1).
Hlasování

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0
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3. Dotační programy pro rok 2020 – nastavení, kritéria, diskuze
usnesení č. 158/08/19
Komise požaduje po Radě Karlovarského kraje, aby stanovila neměnné částky pro dotační tituly
v oblasti profesionálního/vrcholového sportu do doby vyhlášení programů. Komise doporučuje radě
zvážit rozdíl mezi profesionálním a vrcholovým sportem.
Hlasování

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

4. Různé
-

J. Peřina: informovala o aktuálním stavu zpracování žádosti v dotačním titulu MŠMT „Můj
klub“, kde z více než 6.000 žádostí z toho je zpracována cca 1/3, problém s nejednotností
způsobu kontroly žádostí.

-

Ing. Martina Fučíková shrnula informace k podpoře profesionálních sportovních klubů v roce
2019 a informovala o stavu přípravy dotačních programů na rok 2020.

-

Komise se bude dále zabývat problematikou podpory sportu a přípravou dotačních programů
pro rok 2020

-

Ing. Bradáč navrhuje v nejbližším možném termínu schůzku s odbory životního prostředí a
zemědělství a odborem bezpečnosti a krizovým řízením týkající se podpory kynologie a
hasičského sportu v roce 2020

-

Komise pro tělovýchovu a sport navrhla další termín jednání na září 2019, přesný datum bude
určen.

V Karlových Varech dne 14.08.2019
Zapisovatelka: Miriam Vajdová v.r.
Josef Váňa v.r.
předseda Komise pro tělovýchovu a sport
Rady Karlovarského kraje

