statutátní město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 02.11. 2011, 14:00 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,
Václav Němeček, Jaroslav Calda, Ing. Schwarz Milan
P r o g r a m:

1/ Kontrola splnění úkolů z minulého zasedání
2/ Projednání návrhů – Sportovec roku 2011
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. Omluveni 1 člen komise. Kontrolou bylo
zjištěno,že uložené úkoly byly zajištěny.
k bodu 2 / Projednání došlých návrhů „ Sportovec roku 2011“
Komise projednala došlé návrhy na ocenění Sportovec roku 2011 a byly připraveny podklady pro
zpracování materiálu pro jednání rady města s těmito výsledky dle jednotlivých kategorií:
Sportovec do 18 let - 29 návrhů
Sportovec nad 18 let – 35 návrhů
Mládežnický kolektiv- 2 kolektivy
Trenér / cvičitel roku – 2 návrhy
Za celoživotní činnost v oblasti sportu – 2 návrhy
Materiál „Sportovec roku 2011“ bude předložen do RM dne 22. 11. 2011 a proběhne v 1. polovině
prosince 2011 na zámku. Vyhlášení obou kategorií Sportovec roku 2011 se uskuteční v 1 den –
dopoledne od 10 hodin kategorie děti a mládež do 18 let, obdrží poukázky na sportovní zboží.
Kategorie nad 18 let proběhne od 17,00 hodin. Návrhy podrobně viz. tabulka v příloze.
Závěr : Sportovní komise doporučuje radě města projednat vyhodnocení nejlepších sportovců města
Děčína v termínu 22. 11. 2011.
Zajistí: OSK
K bodu 3/ Různé :
-

seminář k Zásadám pro přidělování dotací T: prosinec 2011
Permanentky do bazénu ( SK Děčín, Kajak Děčín, Turanský, Hasiči) Sportovní komise
doporučuje předložit do jednání RM.
další jednání sportovní komise se uskuteční T: 12. 12. 2011 na vyhodnocení ankety o
nejlepšího sportovce roku 2011.

V Děčíně dne 23.11.2011
Zapsala: Soňa Kapicová

Mgr.Roman Stružinský v.r.
předseda komise

