statutátní město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 14.09. 2011, 13:00 hodin, zasedací místnost budovy B1
MM Děčín.
Přítomni: Mgr. Roman Stružinský, MUDr. Pavel Charvát, Mgr. Josef Herclík, p. Milan Veselý, p.
Hana Pacinová, p. Dušan Kamenický, p.Pavel Sinko, Mgr. Jiří Hykš, p. Dagmar Toncarová,
Omluveni : Ing. Milan Schwarz, Václav Němeček, Jaroslav Calda
P r o g r a m:

1/ Kontrola splnění úkolů z minulého zasedání
2 Projednání nově došlých žádostí o finanční podporu
3/ Zásady statutárního města Děčín pro poskytování účelových dotací v oblasti
sociálních věcí, kultury a sportu, Výzva k předkládání žádostí o dotaci v oblasti
sportu pro rok 2012
4/ Děčínská sportovní – přípravy a probíhající jednání
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. Omluveni jsou 3 členové komise, kteří
jsou v zahraničí. Kontrolou bylo zjištěno,že uložené úkoly byly zajištěny.
K bodu 2/ Došlé žádosti o finanční podporu na oblast sportovní činnosti, reprezentace města
TJ JUNIOR ROMA Děčín – žádost na sportovní činnost pro r. 2011, požadavek 47.500,-Kč,
návrh komise : 0,-Kč.
BK Děčín, – žádost – postup mládežnického basketu v rámci ligy( liga juniorů U18,liga kadetů
U16, žákovská liga U14, požadavek (cestovné ) 35.000,-Kč
Návrh komise : 0,-Kč.
Stružinská Adéla, jezdectví, účast na ME v Lisabonu,Portugalsko ,žádost doprava, požadavek
40.000,-Kč, Návrh komise 0,-Kč.
Jezdecká soutěž „ O pohár primátora „ požadavek 5.000,-Kč, Návrh komise 0,-Kč.
Hlasování o dotacích – z přítomných 9 členů komise všichni souhlasí s 0,-Kč u všech žádostí,
3 nepřítomni.
Úkol: zpracovat informaci pro uvedené subjekty
T: 30. 09. 2011
Z: tajemnice komise
k bodu 3/ Zásady statutárního města Děčín pro poskytování účelových dotací v oblasti
sociálních věcí, kultury a sportu, Výzva k předkládání žádostí o dotaci v oblasti sportu pro
rok 2012. – předseda komise seznámil přítomné s připravovaným společným materiálem Zásady
pro všechny odbory, které přidělují dotace. Materiál připravují společně odbor sociálních věcí a
zdravotnictví a odbor školství a kultury. Cílem je sjednotit podmínky a kterých se žádá o dotace.
Dále si každý odbor připraví své Výzvy k vyhlášení podrobných podmínek pro jednotlivé oblasti –

sport, kultura apod.
Úkol: připravit seminář k uvedeným Zásadám a výzvě k oblasti žádosti o dotace u sportu pro rok
2012
T: do 15. 12. 2011
Z: předseda komise ve spolupráci OSK
K bodu 4/ Děčínská sportovní – přípravy a probíhající jednání
a/ předseda sportovní komise, společně s OSK seznámil členy sportovní komise s postupem
jednání k utváření jedné společné Děčínské sportovní.
Členové sportovní komise vzali na vědomí uvedené informace a rádi by se více zapojili do
připravovaných změn.
K bodu 5/ Různé
a/ Vyhlášení ankety „ O nejlepšího sportovce roku 2011“
Komise projednala vyhlášení ankety s tím že rozšířila vyhlašované kategorie o trenér/ vičitel roku
Kategorie tedy jsou
Sportovec do 18 let
Sportovec nad 18 let
Mládežnický kolektiv
Trenér / cvičitel roku
Informace o vyhlášení ankety bude zasláno do jednotlivých SK, TJ a dalších neziskových
organizací, www.stránky, tisk apod.
Sportovec roku 2011 proběhne v 1. polovině prosince 2011 na zámku.
Termín nahlášení nejlepších sportovců: 29. 10. 2011
Z: jednotlivé ZO TJ,SK
b/ Návrh na doplnění sportovní komise o zástupce z oblasti hokeje
Návrh : Valdemar Jiruš , HC Děčín
Závěr : Členové souhlasí – 9 pro, 3 nepřítomni. Úkol: zpracovat materiál do rady města
Z: OSK, předseda sportovní komise
d/ Informace o dotacích ČSTV
- Dotace půjdou nově přes jednotlivé svazy
- Informace o podvojném účetnictví u SK, TJ
Závěr: Komise bere na vědomí informaci.
c/ Atletická sada – KÚ věnovalo atletickou sadu pro výuku dětí a mládeže pro SK Děčín, odd.
atletiky, Akce se uskutečnila dne 9. 9. 2011
Účast cca 500 předškoláků a žáků 1. Stupně ZŠ
Závěr: Sportovní komise bere na vědomí a děkuje za přípravu akce, SK Děčín a OSK.
Další jednání sportovní komise se uskuteční 2. 11. 2011 k přípravě vyhodnocení ankety o
nejlepšího sportovce roku 2011.
V Děčíně dne
Zapsala: Soňa Kapicová v.r.,

Mgr.Roman Stružinský v.r.
předseda komise

