statutátní město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 04.04. 2012, 13:00 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, p. Dagmar Toncarová, Mgr. Jiří Hykš, Ing.
Schwarz Milan, MUDr. Pavel Charvát.
Omluveni: p.Václav Němeček.
1/ Kontrola splnění úkolů z minulého zasedání
2/ Informace – peníze z loterií obcím
3/ Žádosti o dotace 2012 – oblast sportovní činnosti
4/ Závěr
k bodu l/ Zahájení jednání, seznámení s programem
P r o g r a m:

Jednání komise zahájil předseda sportovní komise Mgr. Roman Stružinský, seznámil členy
s programem a s plněním úkolů z minulého jednání. Omluven 1 člen komise.
Kontrolou bylo zjištěno, že uložené úkoly k projednání žádostí o dotace, příprava smluv ,
projednání v RM a ZM byly ze strany OSK zajištěny.
k bodu 2 / Informace k problematice výtěžky z loterií a sázkových her od 1. 1. 2012
Novela zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
mění od roku 2012 způsob rozdělení výtěžku z loterijních a sázkových her
- předseda komise otevřel diskusi k tomuto tématu
- p. Pavel Sinko – seznámil přítomné o osobním dopisu primátora města Děčín pana Františka
Pelanta k uvedené situaci s upřesnění, že finančních prostředky které přijdou do rozpočtu
města Děčín nebudou pouze na oblast sportu.
- Dopisy z Českého olympijského výboru, Českého svazu TV, Sportovních sdružení svazu
ČE a z České obce sokolské informují o tom, že finanční prostředky přejdou na obce a
proto jednotlivé TJ,SK,Sokolské jednoty na mají na města obracet se svými žádostmi
- Tyto finanční prostředky město Děčín dosud neobdrželo, budou přicházet pravděpodobně
čtvrtletně a dosud není přesný přehled o jejich výši.
- Město Děčín vydává na podporu sportu ze svého rozpočtu částku 35 mil. Kč.
Závěr : sportovní komise bude informována o dalším postupu
k bodu 3/ Žádosti o dotace 2012 – oblast sportovní činnosti
Žádosti o dotaci na oblast sportu se podávaly termínu do 20. 1. 2012, v současné době kluby a TJ
podávají dodatečné žádosti především na oblast
- Nadstandartní reprezentace města Děčín na MČR, ME, MS
- Pořádání sportovních akcí mimořádného a reprezentativních charakteru
Celkově bylo k dnešnímu jednání sportovní komise podáno 11 žádostí o dotaci v oblasti sportu.
Komise navrhuje rozdělilit částku 188.000,-Kč pro tyto subjekty viz. tabulka č. 1 v příloze .
4/ Závěr: připravit materiál do jednání RM 24. 4. 2012., hlasování : pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Zajistí: OSK
T: 16. 4.2012
V Děčíně dne 13. 4. 2012
Zapsala: Soňa Kapicová

Mgr. Roman Stružinský v.r.
předseda komise

