statutátní město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 15.06. 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. Dušan Kamenický, p.Pavel Sinko, Mgr. Jiří Hykš, Ing. Milan Schwarz, p. Hana
Pacinová
Hosté: Ing. Bc. Danuše Bednářová
Omluven: p. Dagmar Toncarová, Václav Němeček
P r o g r a m:

1/ Kontrola splnění úkolů z minulého zasedání – provedl Mgr. Stružinský
2/ Projednání nově došlých žádostí o finanční podporu
3/ Různé
4/ 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..
k bodu 2/ Došlé žádosti o finanční podporu na oblast sportovní činnosti, reprezentace města
a/ Žádost Sportovního klubu dětí a mládeže Děčín ( SKDM Děčín )
Ing. Bc. Danuše Bednářová přednesla informaci o došlé žádostí SKDM Děčín na zajištění provozu
sportovního zařízení v Riegrově ulici, Děčín I.
Požadavek : 450.000,-Kč
návrh komise:
0,-Kč
b/ Žádost Jan Kubíček, Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
účel žádosti – reprezentace města Děčín Mezinárodní soutěž záchranářů MS,věnováno 10. výročí
útoku na Světové obchodní centrum, práce záchranářů.
Požadavek: 30.000,-Kč
návrh komise: 10.000,-Kč
c/ Źádost TJ Kajak Děčín, reprezentace města ME juniorů Zagreb, Andrea Rothmeierová
Požadavek: 5.000,-Kč
návrh komise: 5.000,-Kč
Hlasování členů komise o dotacích : 10 členů PRO, 2 omluveni- nepřítomnost
Úkol: zpracovat materiál do RM, s doporučením sportovní komise
k bodu 3/ Různé
a/ Pavel Sinko informoval o odstoupení člena ZM ze sportovní komise pana Mgr. Miroslava
Samlera. Členové komise berou na vědomí.
b/ Projekt OS HC Děčín
Mgr. Roman Stružinský informoval o projektu rekonstrukce šaten v areálu Zimního stadionu
Děčín. Projekt zpracovalo OS HC Děčín s byl podpořen z dotace MŠMT ČR ve výši 10 mil. Kč.
Podmínkou je spoluúčast města Děčín ve výši 3 mil. Kč a úhradu projektové dokumentace ve výši

350.000,-Kč. Sportovní komise bere na vědomí a žádá radu města o možné jednání ohledně získání
uvedených finančních prostředků na uvedený projekt.
c/ diskuse k otázkám nájmu v jednotlivých tělocvičnách v rámci města Děčín
stav tělocvičen( nedostatek)
vysoké ceny pronájmů školních tělocvičen
peníze za pronájmy se nevrací do údržby
naplněnost tělocvičen

V Děčíně dne 20.6. 2011
zapsala: Soňa Kapicová

Mgr. Roman Stružinský v. r.
předseda sportovní komise

