KARLOVARSKÝ KRAJ
RADA KRAJE – KOMISE SPORTOVNÍ

USNESENÍ
z 8. zasedání Komise sportovní (dále jen „komise“), konaného dne 22. 9. 2021 od 15:00 hodin
v zasedací místnosti č. 335, budova ,,A“ Krajského úřadu Karlovarského kraje, ulice Závodní 335/88,
360 06 Karlovy Vary
Přítomni:

Bc. Jakub Novotný, Ing. Jan Řezáč, Miroslav Egert (odchod 16:40 hod),
Vladimír Dica, Ing. Josef Janů, Ondřej Topinka, Mgr. Štěpánka Řehořková
(odchod 16:15 hod), Bc. Marcel Vlasák, Petr Nimrichter, Josef Váňa, Jaroslav
Vébr

Stálí hosté:
Ostatní zúčastnění:

Ing.
Martina
Fučíková
–
vedoucí
oddělení
mládeže
a sportu, Mgr. Monika Havlová – vedoucí odboru školství, mládeže a
tělovýchovy, Bc. Miriam Vajdová - zapisovatelka
-

Omluveni:

Mgr. Martin Grech, Luboš Garaj

Neomluveni:

-

Jednání zahájil v 15:00 hodin a ukončil v 16:45 hodin předseda komise Bc. Jakub Novotný.
Členové komise schválili následující program:
usnesení č. 33/09/21

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod
Dotační programy v oblasti sportu pro rok 2022 – aktuální informace
Žádosti o změnu účelu dotace – Program pro poskytování dotací z rozpočtu
Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení
Žádost o změnu účelu dotace – Program pro poskytování dotací z rozpočtu
Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu
Žádost o podporu výstavby freestylového a snowboardového centra na
Božím Daru
Individuální dotace
Různé

Hlasování

1.

pro: 11

zdržel se: 0

proti: 0

Úvod

Předseda komise Bc. Jakub
a poděkoval všem za účast.

Novotný

přivítal

členy

a

hosty

8.

zasedání

komise
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2.

Dotační programy v oblasti sportu pro rok 2022 – aktuální informace

usnesení č. 34/09/21
Komise vzala na vědomí aktuální informace o dotačních programech pro rok 2022. Komise doporučuje
alokovat prostředky z vratek dotačních programů v roce 2021 do rozpočtu roku 2022 na oblast sportu.
Hlasování

3.

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

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

usnesení č. 35/09/21
Komise doporučuje vyhovět žádosti TJ Sokol Chyše, z.s. o změnu účelu dotace z ,,Nákup Profesionální travní sekačka GRILLO model FD 450“ na ,,Zakoupení travní sekačky“.
Hlasování

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 2

usnesení č. 36/09/21
Komise doporučuje vyhovět žádosti Fotbalového klubu Loket, z.s. o změnu účelu dotace z ,,Podpora
údržby a obnovy sportovních zařízení FK Loket, z.s.“ na ,,Výměna přívodního kabelu přípojky pro
čerpadlo zavlažování včetně zemních prací.“
Hlasování

pro: 8

proti: 3

zdržel se: 0

Nebylo přijato usnesení
Komise doporučuje vyhovět žádosti Volejbalového sportovního klubu Baník Sokolov, z.s. o změnu
účelu dotace z ,,Podpora údržby a obnovy sportovních zařízení VSK Baník Sokolov, z.s.“ na ,,Oprava
havarijního stavu střechy“
Hlasování

pro: 5

proti: 3

zdržel se: 3

Nebylo přijato usnesení
Komise doporučuje vyhovět žádosti Tenisového klubu Lokomotiva Karlovy Vary, z.s. o změnu účelu
dotace z ,,Rekonstrukce pergoly“ na „Pořízení údržbového materiálu, výměna sítí a laviček“ a změnu
charakteru dotace z investiční na neinvestiční.
Hlasování

4.

pro: 1

proti: 9

zdržel se: 1

Žádost o změnu účelu dotace – Program pro poskytování dotací z rozpočtu
Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu

usnesení č. 37/09/21
Komise doporučuje vyhovět žádosti SAMURAI FIGHT CLUB z.s. o změnu účelu dotace z „MS v
plnokontaktním karate na Ukrajině“ na ,,MS v plnokontaktním karate v Rakousku“.
Hlasování

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0
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5.

Žádost o podporu výstavby freestylového a snowboardového centra na
Božím Daru

usnesení č. 38/09/21
Komise vzala na vědomí aktuální informace o podané žádosti Klubu krušných hor z.s.
Hlasování

pro: 11

6.

Individuální dotace

proti: 0

zdržel se: 0

usnesení č. 39/09/21
Komise projednala žádosti subjektů o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
a doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotace v celkové výši 120.000 Kč dle přílohy č. 1.
Hlasování

7.

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

Různé

Předseda komise Bc. Jakub Novotný informoval členy komise o aktuálním stavu řešení problému
chybějícího sportovního lékaře v Karlovarském kraji.
Mgr. Monika Havlová informovala členy komise o jednáních k případnému zřízení sportovního
gymnázia v Karlovarském kraji.

Ing. Martina Fučíková informovala členy komise o přípravách vyhlášení ankety „Nejlepší
sportovec Karlovarského kraje“ v roce 2021 a 2022.
V Karlových Varech dne 22. 9. 2021
Zapsala: Bc. Miriam Vajdová v.r.
Bc. Jakub Novotný v.r.
předseda komise

