statutátní město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 02.02. 2012, 12:30 hodin, zasedací místnost budovy B1,
magistrátu města Děčín
Přítomni: Mgr. Roman Stružinský, p. Milan Veselý, p. Hana Pacinová, p. Dušan Kamenický,
Jaroslav Calda, Mgr. Josef Herclík, p. Pavel Sinko, Václav Němeček.
Omluveni: p. Dagmar Toncarová, Mgr. Jiří Hykš, Ing. Schwarz Milan, MUDr. Pavel Charvát.
P r o g r a m:

1/ Kontrola splnění úkolů z minulého zasedání
2/ Informace k vyúčtování projektů na sportovní činnost roku 2011
3/ Žádosti o dotace 2012 – oblast sportovní činnosti
4 /Různé
5/ 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 4 členové komise.
Kontrolou bylo zjištěno, že uložené úkoly byly zajištěny.
k bodu 2 / Informace k vyúčtování projektů na sportovní činnost roku 2011“
předseda komise seznámil přítomné, že v souladu se Zásadami o přidělování dotací bylo
stanoveno, že v termínu do 15. 1. 2012 vyúčtují jednotlivé subjekty dotace za rok 2011.
V termínu do 15. ledna 2012 nevyúčtovalo 7 organizací, byly jim odeslány e-maily a ke dni konání
sportovní komise zbývají ještě vyúčtovat 3 organizace.
Závěr : Napsat dopis s výzvou o předložení vyúčtování! OSK
k bodu 3/ Žádosti o dotace 2012 – oblast sportovní činnosti
Žádosti o dotaci na oblast sportu se podávaly termínu do 20. 1. 2012
Celkově bylo podáno 64 žádostí o dotaci v oblasti sportu, v rozpočtu pro tuto oblast sportu pro
rok 2012 byla schválena částka 3.500.000,-Kč. Komise rozdělila částku 2.800.000,-Kč, dále je
navržena částka 300.000,-Kč na projekty v průběhu roku na pořádání akcí mimořádného a
reprezentativního charakteru, účast na MČR, ME, MS apod.
Závěr: připravit mateiál do RM 7. 2. 2012 a dále smlouvy a částky nad 50 tis. Kč k rozhodnutí do
ZM dne 23.2.2012.
Zajistí: OSK
k bodu 4/ Různé
a) Projednání možností návrhů na ocenění CENA HEJTMANA – za oblast sportu
Vyhlašovatel – Ustecký kraj
Jednotlivé sportovní kluby mohou zaslat návrh za svůj SK, TJ na CENU HEJTMANA,
termín podání je individuelně T: do 28.2.2012, písemně viz. webové stránky Ústeckého
kraje, podklady pro město Děčín do 10.2.2012, s doporučení města.

b) Projednání možnosti návrhů na ocenění DOBROVOLNÍK ROKU 2011 – oblast
sportu ,
Vyhlašovatel - OS Slunečnice Děčín
Návrhy na ocenění trenérské činnosti s dětmi a mládeži, dobrovolnická činnost v oblasti
sportu – termín zaslání 15.2.2012, informace a formulář www.slundecin.org,
Ocenění proběhne dne 1. 3. 2012, zámek Děčín.
Návrhy zasílat individuelně ( nebo přes OSK ), formulář je na www.
c) Žádost o bezplatné permanentní vstupenky do bázenu – Dc Sportovní
Žádost o permanentní vstupenky podává nově založené občanské sdružení TRIADE,
dokládá i své úspěchy roku 2011z MČR.
Jedná se o závodníky : Jan Pacina 1994, Petr Rouček 1981, Marek Peterka1970, Ivan
Parlesák 1972, Jan Pacina 1966, Jaroslav Hauzírek 1968.
Závěr : sportovní komise doporučuje 3 přenosné permanentní vstupenky
d) Žádost SK Děčín – žádost o poskytnutí mimořádné dotace na tatami pro oddíl juda
Celkové náklady na pořízení jsou ve výši 120.000,-Kč.
Závěr: vzhledem ke snížení dotace na sport, řešit v horizontu druhé poloviny roku dle stavu
rozpočtu.
V Děčíně dne 2.2.2012
Zapsala: Soňa Kapicová

Mgr.Roman Stružinský v.r.
předseda komise

