statutátní město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 07. 11. 2012, 13:00 hodin, Sportovní hala – ČEZ aréna
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, Mgr. Josef Herclík,
Václav Němeček, Mgr. Jiří Hykš.
Nepřítomni: Ing. Milan Schwarz
Hosté : Lukáš Houser, BK Děčín
1/ Kontrola splnění úkolů z minulého zasedání
2/ Informace o činnosti BK Děčín
3/Ţádosti o dotace 2012 – oblast sportovní činnosti
4/ Sportovec roku 2012 informace
5/ Různé
k bodu l/ Zahájení jednání, seznámení s programem
P r o g r a m:

Jednání komise zahájil předseda sportovní komise Mgr. Roman Struţinský, seznámil členy
s programem a s plněním úkolů z minulého jednání. Nepřítomen 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 BK Děčín
Bc. Lukáš Houser, generální manaţer BK Děčín seznámil přítomné členy s činností BK Děčín,
s hospodařením klubu. Byla předloţena informace o finančním zajištění nové sezony 2012/2013,
finanční problémy se zajištěním činnosti klubu za nově nastavených podmínek od ČEZ.
- v současné době probíhají jednání s ČEZ.
- členové komise se dále seznámili s činnosti mládeţe BK Děčín, o.s.
Mgr. Struţinský informoval o jednání s novým dodavatelem el.energie pro město Děčín –
Centropol, a.s. a o moţné podpoře sportu ( reklamy na ZS, Máchovka, Plavecký areál, Sportovní
hala, ul.Práce apod.), Jednání dosud probíhají, bude včas informovat o výsledku.
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 z minulého jednání komise : jiţ schváleno v RM
1/ SK Děčín – tenis, oprava zavlaţovacího zařízení jiţ schváleno v RM – 10 tis.Kč
2/ HC Děčín – dotace na činnost II.NHL – projednáno v RM a ZM, schválena částka 500 tis.Kč.
3/ Mistry s mistry – Celostátní soutěţ v aerobiku, 27.10.2012 – schváleno v RM 10tis. Kč.
Dosud neschválené ţádosti: září 2012, nově předloţit do RM po projednání
4/ Sokolská ţupa – ţádost o pronájem sportovní haly 12tis.Kč, návrh 11 tis. Kč
5/ SKDM – ţádost o 140 tis. Kč na energie a sluţby, návrh 0,-Kč
6/ DCH Cheerleaders – , doprava 5 tis. Kč, odstoupili s ţádostí
Nově došlé ţádosti : říjen – listopad 2012
7/ BK Děčín – mládeţ doprava ţádost 30tis., návrh 15 tis.Kč
8/ 5. PS Děčín – ČP turnaje volejbal ţádot 12 tis., návrh 10 tis.Kč

9/ SK Děčín, atletika – oprava krytu doskočiště, ţádost 50tis.Kč, návrh 0,-Kč
10/ SK MP Děčín – Mezin.turnaj GALAVEČER Box, ţádost 20 tis., návrh 15,-Kč.
Hlasování : komise schválila návrhy do RM 11x ANO, Úkol: mat. do RM 20.11.2012
k bodu č. 4/ Sportovec roku 2012, vyhlášení
sportovní komise na svém zasedání projednala došlé návrhy, tabulky byly rozeslány členům
sportovní komise. Zároveň byly dohodnuty odměny za MČR 1000Kč, ME 2000Kč; MS 3000Kč.
Akce „Nejlepší sportovec roku 2012“ se uskuteční dne 10. 12. 2012
Děti a mládeţ do 18 let : od 10.00 hodin, zámek Děčín, rohový sál
Kategorie nad 18 let :
od 17:00 hodin, zámek Děčín, kniţní sál
Finanční odměna a poukázky pro děti a mládeţ celkem 166000Kč.
Členové komise souhlasí – 11x ANO
Úkol: materiál do RM 20.11.2012
k bodu č. 5/ Různé
- Děčínská Naděje 2012- 10.11.2012, sportovní turnajové odpoledne v S centru, výtěţek bude
věnován na místní charitní sdruţení., pořádá Jan Černý Cayman Travel
-

Odznak všestrannosti olympijských vítězů – seznámení s jednáním 7. 11., s vedením města
Děčín. Cíl – motivace ţáků na ZŠ II. stupeň k větší pohybové aktivitě a zdravějšímu způsobu
ţivota.
Úkol pro OSK svolat jednání ředitelů ZŠ a učitelů tělocviku, pozvat zástupce OVOV na
toto jednání. Z: OSK s pozváním sportovní komise a OVOV. T: po dohodě s OVOV.

-

Ţádost TJ Kajak Děčín o permanentky do bazénu, pro rok 2013.
Členové komise souhlasí: 11x ANO
Úkol: připravit materiál do RM 20. 11. 2012

-

Informace o připravovaném ukončení činnosti TJ Slávia SČE Děčín - veslování, volejbal,
cyklistika a šachy. Informoval Mgr. Hykš.
- Zaloţení nových klubů, SK a další jednání o pokračování ve sportovní činnosti

-

Forward one - konec klubu na Starém městě Děčín, nově se trénuje v tělocvičně na ZŠ
Vrchlického, Dc I.

-

Dopis pan LINK, ohledně permanentek do bazénu
Opětovné projednání dopisu s ţádostí o permanentky do bazénu – Dc Sportovní.
Ţadatel p. Link s rodinou a p. Kopsová, znovu podána ţádost o kompenzaci za zhoršené
podmínky kvality bydlení v bezprostředním sousedství plaveckého areálu. Komise byla
seznámena s odpovědí vedení Dc Sportovní, dosud bezproblémová spolupráce.
Závěr : rodina Linkova se nastěhovala do sousedství plaveckého areálu se znalostí situace
před 3-4 lety, není proto důvod jim poskytovat permanentky!
OSK bude informovat pana Linka a doporučí jednání mezi ředitelem Dc Sportovní panem
Igorem Bayerem a panem Linkem
sportovní komise souhlasí: neposkytnou permanentky 11x ANO,
dále jednání s Dc Sportovní, navrhnout do dopisu panu Linkovi. Z: OSK, obratem

-

Informace členům komise o připravované akci
SK MP Děčín – Mezinárodní turnaj v boxu - GALAVEČER Česká republika, POLSKO.
10. 11. 2012, SD Střelnice Děčín

V Děčíně dne 12.11.2012
Zapsala: Soňa Kapicová

Mgr. Roman Struţinský v.r.
předseda komise

