statutátní město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 30.03. 2011, 13:00 hodin, zasedací místnost budovy B1
MM Děčín.
Přítomni: Mgr. Roman Stružinský, MUDr. Pavel Charvát, p. Jaroslav Calda, Mgr. Josef Herclík, p.
Milan Veselý, p. Václav Němeček, , p. Dušan Kamenický, p.Pavel Sinko, Mgr. Jiří Hykš, p.
Dagmar Toncarová, Ing. Milan Schwarz
Omluven: Mgr. Miroslav Samler, p. Hana Pacinová
P r o g r a m:

1/ Kontrola splnění úkolů z minulého zasedání – provedl Mgr. Stružinský
2/ Předání jmenovacích dekretů novým členům – Mgr. Stružinský
3/ Projednání nově došlých žádostí o finanční podporu
4/ Návrhy koncepčních úprav pro podporu mládežnického sportu – jednotliví
členové komise
5/ Různé
6/ Závěr

k bodu l/ Zahájení jednání, seznámení s programem
Jednání komise zahájil předseda sportovní komise Mgr. Roman Stružinský, seznámil členy
S programem a s plněním úkolů z minulého jednání. Všechny uložené úkoly byly zajištěny.
k bodu 2/ Předání jmenovacích dekretů
Předseda komise předal jmenovací dekrety
- za Severočeskou župu – Novákovu:
- TKC Děčín :
Schváleno v RM dne 22. 2. 2011.

paní Dagmar Toncarové
panu Ing. Milanu Schwarzovi

K bodu 3/ Došlé žádosti o finanční podporu na oblast sportovní činnosti, reprezentace města
SK Forward one – žádost na sportovní činnost pro r. 2011, požadavek 220.000,-Kč,
návrh komise : 30.000,-Kč na pronájmy.
SK Děčín, oddíl JUDO – žádost mistrovství Slovenska, požadavek 22.500,-Kč
Návrh komise : 0,-Kč již projednáno s klubem.
FC Děčín – fotbal ,žádost pronájmy sportovišť, požadavek 22.000,-Kč, Návrh komise 15.000,-Kč
na pronájmy.
Václav Antal – postižený sportovec, HANDBIKE, zajištění účasti na Českém poháru,
Evropských závodech, požadavek 50.000,-Kč, Návrh komise 15.000,-Kč.
Michal Češka, SK Kraso Děčín – krasobruslení, reprezentace města Děčín, náklady 400000,-Kč,
požadavek neupřesněn. Návrh komise : 10.000,-Kč.
Musherś klub Děčín – D. Nešněrová – účast MS Norsko,závody psích spřežení, reprezentace
města, požadavek 25.000,-Kč. Návrh komise: 10.000,-Kč.
SK Tukan Korfbal Děčín – účast minižáci a ml.žáci ve finále české korfbalové ligy, reprezentace

města, požadavek: 44.385,- Kč . Návrh komise : 20.000,-Kč
SK Březiny, Děčín – fotbal – zajištění a organizace mezinárodního turnaje, reprezentace města,
požadavek 125.000,-Kč. Návrh komise 25.000,-Kč.
Źupa Severočeská – Novákova – žádost na pronájem divadla, zajištění představení Prodaná
nevěsta, požadavek 15.000,-Kč. Návrh komise 10.000,-Kč.
Hlasování o dotacích – z přítomných 11 pro, 0 proti, 2 nepřítomni
Úkol: zpracovat materiál do RM T: 19. 4. 2011 , s doporučením sportovní komise
k bodu 4/ Návrhy koncepčních úprav pro podporu mládežnického sportu
– jednotliví členové sportovní komise vystoupili k otázkám –tělocvičny- pronájmy
stav tělocvičen( nedostatek)
vysoké ceny pronájmů školních tělocvičen
peníze za pronájmy se nevrací do údržby
naplněnost tělocvičen
návrhy na využití objektů – Informace z HC Děčín, nabídka využití objektu
Úkol: připravit návrhy, náměty k této oblasti – informaci pro náměstka primátora pana Pavla Sinka
T: příští zasedání sportovní komise Z: předseda a členové sportovní komise
K bodu 5/ Různé
a/ předseda sportovní komise seznámil s návrhem na rozšíření složení sportovní komise.
Návrh : Ing. Vladislav Raška
Členové sportovní komise projednali předložený návrh s tímto výsledkem po hlasování
( hlasování 10 pro, 1 proti, 2 nepřítomni ). Úkol : Zpracovat materiál do RM 19.4. 2011.
b/ Rok 2012 150 let Sokola a 180 let narození Dr. Miroslava Tyrše. Příprava akcí a
spolupráce tělovýchovných sportovních organizací. Informace p. Dagmar Toncarové.
Závěr: Sportovní komise bere na vědomí.
c/ Žádost SK Děčín o permanentní vstupenky pro sportovce SK Děčín – vodní pólo do
plaveckého areálu Dc sportovní , jmenovitě se jedná o tyto sportovce : Tomáš Šedivý, František
Šusta, Milan Kadlec, Jaroslav Těchlovský, Alois Sýkora, Petr Kudrhalt, Jiří Kmoch.
Závěr : Členové souhlasí – 11 pro, 2 nepřítomni. Úkol: zpracovat materiál do rady města dne 19. 4.
2011., OSK
d/ Galavečer – BOX, 09. 04. 2011, sobota od 17.00 hodin Střelnice Děčín. Informace a pozvání od
p. Václava Němečka.
Závěr: Sportovní komise bere na vědomí.
e/ Atletická sada – KÚ věnuje atletickou sadu pro výuku dětí a mládeže pro SK
Děčín,,odd.atletiky, T: září 2011, slavnostní předání v Děčíně za účasti hejtmanky ÚK.
Závěr: Sportovní komise souhlasí.
Zajistí: OSK
f/ Revize smlouvy s SKST- podle stávající smlouvy platí město pronájem sportovní haly pro
potřeby SKST ( 5 víkendů). Nerentabilní obsazení sportoviště.
Závěr: Prověření smluvního vztahu.
Zajistí: OSK

g/ Děčín Zedníček Xterra Cup 2011 - informace o přípravě závodu
Závěr: Sportovní komise bere na vědomí

V Děčíně dne 1.4. 2011
zapsala: Soňa Kapicová

Mgr. Roman Stružinský v. r.
předseda sportovní komise

