statutátní město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 19.09. 2012, 13:00 hodin, zimní stadion Děčín
Přítomni: Mgr. Roman Struţinský, p. Milan Veselý, p. Hana Pacinová, p. Dušan Kamenický,
Jaroslav Calda, p. Pavel Sinko, p. Dagmar Toncarová, MUDr. Pavel Charvát.
Omluveni: Mgr. Jiří Hykš
Nepřítomni: Ing. Milan Schwarz, Mgr. Josef Herclík, Václav Němeček.
Hosté : Jan Havlíček
P r o g r a m:

1/ Kontrola splnění úkolů z minulého zasedání
2/ Informace o výsledcích HC Děčín, prohlídka ZS
3/Ţádosti o dotace 2012 – oblast sportovní činnosti
4/ Sportovec roku 2012 – vyhlášení
5/ Různé

k bodu l/ Zahájení jednání, seznámení s programem
Jednání komise zahájil předseda sportovní komise Mgr. Roman Struţinský, seznámil členy
s programem a s plněním úkolů z minulého jednání. Omluven 1 člen komise.
Kontrolou bylo zjištěno, ţe uloţené úkoly k projednání ţádostí o dotace, příprava smluv ,
projednání v RM a ZM byly ze strany OSK zajištěny.
k bodu 2 / Informace o výsledcích HC Děčín, prohlídka ZS
Jan Havlíček, manaţer HC Děčín seznámil přítomné členy SK s chodem Zimního stadionu,
s hospodařením klubu. Byla předloţena informace o finančním zajištění nové sezony 2012/2013 a
ţádost o dotaci města ve výši 950 tis. Kč. Členové se seznámili s novým projektem REKO KABIN
II – město jiţ uvolilo 350 tis.na projektovou dokumentaci.
Závěr: Ţádost předloţit do RM, Z: Kapicová
k bodu 3/ Žádosti o dotace 2012 – oblast sportovní činnosti
Ţádosti o dotaci na oblast sportu
- Nadstandartní reprezentace města Děčín na MČR, ME, MS
- Pořádání sportovních akcí mimořádného a reprezentativních charakteru
Předloţené ţádosti:
1/ SK Děčín – tenis, oprava zavlaţovacího zařízení – 10 tis.Kč
2/ HC Děčín – dotace na činnost II.NHL – dosp.
3/ Sokolská ţupa – ţádost o pronájem sportovní haly- 12tis.Kč
4/ SKDM – ţádost o 140 tis. Kč na energie a sluţby
5/ DCH cherleaders – , doprava 5 tis. Kč
Komise navrhuje u všech ţádostí posečkat s rozdělením zbylé částky do listopadové komise.
Hlasování: Sportovní komise souhlasí 8x ANO
k bodu č. 4/ Sportovec roku 2012, vyhlášení
sportovní komise na svém zasedání schválila vyhlášení ankety „O nejlepšího sportovce roku 2012,
termín pro podání návrhu pro jednotlivé SK, TJ je 31. 10. 2012. Pan Pavel Sinko, náměstek

primátora, bude informovat RM. OSK zajistí informaci o vyhlášení do tisku a do jednotlivých SK a
TJ. Slavnostní setkání se sportovci se opět uskuteční na zámku Děčín.
k bodu č. 5/ Různé
a) Poděkování městu Děčína sportovní komisi od organizace Parkinson Slovácko za zajištění
propagačních materiálů při přípravě a organizaci 5. České Parkinsoniády.
b) Projekt Speedtrial North Race 2012 ( závod v rychlostním cyklotrialu)
Termín: 6. 10. 2012 u Plaveckého areálu Dc Sportovní Děčín III, organizátor Martin
Šimůnek
c) Asociace školních sportovních klubů ČR – seznámení s akcemi, činností na školách ve
volném čase. AŠSK ČR má 259 039 členů a 2876 školních sportovních klubů.
Přizvat do jednání komise pana Kadlece, zástupce OK ASŠ K.
d) Projednání dopisu s ţádostí o permanentky do bazénu – Dc Sportovní.
Ţadatel p. Link s rodinou a p. Kopsová, ţádost o kompenzaci za zhoršené podmínky kvality
bydlení v bezprostředním sousedství plaveckého areálu. Komise byla seznámena s odpovědí
vedení Dc Sportovní, dosud bez problémová spolupráce.
Závěr : rodina Linkova se nastěhovala do sousedství plaveckého areálu se znalostí situace
před 3-4 lety, není proto důvod jim poskytovat permanentky!
Závěr: sportovní komise souhlasí: 8x ANO

V Děčíně dne 20.09 2012
Zapsala: Soňa Kapicová

Mgr. Roman Struţinský v.r.
předseda komise

