KARLOVARSKÝ KRAJ
RADA KRAJE – KOMISE SPORTOVNÍ

USNESENÍ
ze 7. zasedání Komise sportovní (dále jen „komise“), konaného dne 30. 6. 2021 od 15:00 hodin
v zasedací místnosti č. 220, budova ,,B“ Krajského úřadu Karlovarského kraje, ulice Závodní 335/88,
360 06 Karlovy Vary
Přítomni:

Miroslav Egert, Ing. Jan Řezáč, Ing. Josef Janů, Mgr. Martin Grech, Ondřej
Topinka, Bc. Marcel Vlasák, Vladimír Dicá, Petr Nimrichter, Josef Váňa,
Luboš Garaj

Stálí hosté:

Mgr. Jindřich Čermák – radní pro oblast vzdělávání, školství a mládeže,
tělovýchovy a sportu, Ing. Martina Fučíková – vedoucí oddělení mládeže
a sportu, Jaroslav Lebeda – předseda Karlovarské krajské organizace ČUS, Petr
Ajšman, Jitka Peřina – místopředsedkyně Karlovarské krajské organizace ČUS

Ostatní zúčastnění:

-

Omluveni:

Bc. Jakub Novotný, Mgr. Štěpánka Řehořková, Jaroslav Vébr

Neomluveni:

-

Jednání zahájil v 15:00 hodin a ukončil v 16:40 hodin místopředseda komise Ing. Jan Řezáč.
Členové komise schválili následující program:
usnesení č. 27/06/21

1.
2.
3.
4.
5.

Úvod
Vyhlášení ankety o nejlepšího sportovce v Karlovarském kraji za roky
2019 a 2020
Žádost o změnu účelu dotace – Program pro poskytování dotací z rozpočtu
Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení
Individuální dotace
Různé

Hlasování

1.

pro: 10

Úvod

Místopředseda komise Ing.
a poděkoval všem za účast.

2.

zdržel se: 0

proti: 0

Jan

Řezáč

přivítal

členy

a

hosty

7.

zasedání

komise

Vyhlášení ankety o nejlepšího sportovce v Karlovarském kraji za roky
2019 a 2020

usnesení č. 28/06/21
Komise na základě vyhlášené ankety vyhodnotila doručené podklady a doporučuje Radě
Karlovarského kraje vyhlásit nejlepší sportovce Karlovarského kraje za roky 2019 a 2020 dle přílohy č.
1 v následujících kategoriích:
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Kategorie: žáci – jednotlivci
Kategorie: žáci – sportovní kolektivy
Kategorie: dorost, junioři – jednotlivci
Kategorie: dorost, junioři – sportovní kolektivy
Kategorie: dospělí – jednotlivci
Kategorie: dospělí – sportovní kolektivy
Kategorie: handicapovaní sportovci
Kategorie: trenéři
Kategorie: sportovní legenda
Nejlepší sportovec Karlovarského kraje

Hlasování

3.

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 1

Žádost o změnu účelu dotace – Program pro poskytování dotací z rozpočtu
Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení

usnesení č. 29/06/21
Komise doporučuje vyhovět žádosti Tenisový klub TC Gejzírpark Karlovy Vary, z.s.
o změnu účelu a charakteru dotace z ,,Nákup stroje pro regeneraci antukových dvorců pro Tenisový
klub TC Gejzírpark z.s.“ na ,,Technické vybavení pro Tenisový klub TC Gejzírpark Karlovy Vary, z.s.“,
a změnu charakteru dotace z investiční na neinvestiční.
Hlasování

pro: 9

4.

Individuální dotace

proti: 0

zdržel se: 1

usnesení č. 31/06/21
Komise projednala žádosti subjektů o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje a
doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotace v celkové výši 277.000 Kč dle přílohy č. 2.
Hlasování

5.

pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Různé

usnesení č. 32/06/21
Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje zabývat se otázkou zřízení sportovního gymnázia
v Karlovarském kraji.
Hlasování

pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

J. Peřina informovala členy komise o aktuálním stavu a personálních změnách v Českém olympijském
výboru a Národní sportovní agentuře (dále „NSA“). Dále poskytla informace o aktuální výzvě NSA na
podporu sportovních zařízení v obcích do 3.000 obyvatel.
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Pan Petr Ajšman informoval členy komise o tom, že na svou žádost přerušuje svou účast jako stálý host
v komisi.
V Karlových Varech dne 30. 6. 2021
Zapisovatelka: Ing. Martina Fučíková v.z.

Ing. Jan Řezáč v.r.
místopředseda komise

