Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 21. 12. 2010, 15:00 hodin, zasedací místnost budovy B1
MM Děčín.
Přítomni: p. František Pelant, p. Pavel Sinko, Mgr. Roman Stružinský, Mgr. Jiří Hykš, MUDr.
Pavel Charvát, p. Jaroslav Calda, Mgr. Josef Herclík, p. Milan Veselý, p. Václav Němeček, p.
Hana Pacinová, p. Dušan Kamenický
Omluven: Mgr. Miroslav Samler
P r o g r a m:

1/ Jmenovací dekrety – předání
2/ Statut a jednací řád sportovní komise
3/ Informace o rozpočtu pro rok 2011
4/ Vyhlášení dotací pro rok 2011 a vyúčtování 2010 oblast sportu
3/ R ů z n é

k bodu l/
Jednání komise zahájil předseda sportovní komise Mgr. Roman Stružinský, seznámil členy se
složením komise a představil přítomné.
V úvodu vystoupil pan František Pelant, primátor statutárního města Děčín k činnosti sportovní
komise a k významu sportu ve městě Děčín, zároveň byly předány jmenovací dekrety
jednotlivým členům komise.
k bodu 2/ Statut a jednací řád sportovní komise
Mgr. Roman Stružinský předal všem členům uvedené materiály a diskuse se týkala postavení a
ložení sportovní komise, její působnosti, náplně činnosti a vlastního jednacího řádu.
Členové vyslovili souhlas s předloženými materiály.
k bodu 3/ Rozpočet pro rok 2011
Každý člen sportovní komise obdržel materiál s informací o rozpočtu v oblasti sportu pro rok
2011, který byl schválen zastupitelstvem města Děčín
k bodu 4/ Dotace pro rok 2011 a vyúčtování dotací rok 2010
Členové komise byli seznámeni s termíny vyhlášených dotací pro rok 2011.
Podávání nových žádostí je do 21. ledna 2011 a vyúčtování za rok 2010 do 15. ledna 2011.
Příslušné formuláře a žádost i o dotace jsou vyvěšeny na www.mmdecin.cz, pro TJ, SK,
Sokolské jednoty, občanská sdružení byl k tomuto uspořádán dne 13. 12. 2010 seminář.
Různé
- další jednání komise bude uskutečněno koncem ledna 2010, po termínu podání žádostí o dotace
pro rok 2011 a budou stanoveny další termíny zasedání v roce 2011.
- Sportovní komise projednala doporučení žádosti o bezplatné permanentky do Plaveckého
areálu, jedná se o sportovce TJ Kajak (T.Charvát, L.Hrochová, A.Rothmeierová, T.Němec,
V.Kučera, B.Lisachenko), Augustým Turanský, 4 jednotkvy sboru dobrovolných hasičů. Komise
doporučuje ke schválení v RM.
V Děčíně dne 21. 12. 2010
Zapsala: Kapicová Soňa

Mgr. Roman Stružinský v. r.
předseda sportovní komise

