statutátní město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 06.02. 2013, 13:00 hodin, zasedací místnost budovy B1,
magistrátu města Děčín
Přítomni: Mgr. Roman Struţinský, p. Milan Veselý, p. Hana Pacinová, Jaroslav Calda, Mgr. Josef
Herclík, p. Pavel Sinko, p. Dagmar Toncarová
Omluveni: Mgr. Jiří Hykš, MUDr. Pavel Charvát, Václav Němeček, Dušan Kamenický a
Ing. M. Schwarz.
P r o g r a m: 1/ Kontrola splnění úkolů z minulého zasedání
2/ Informace k vyúčtování projektů na sportovní činnost roku 2012
3/ Ţádosti o dotace 2013 – oblast sportovní činnosti
4 /Různé
5/ Závěr
k bodu l/ Zahájení jednání, seznámení s programem
Jednání sportovní komise zahájil předseda sportovní komise Mgr. Roman Struţinský, seznámil
členy s programem 1. zasedání v roce 2013. Omluveno 5 členů komise.
Úkoly, které vyplynuly z jednání 12/2012: - odstoupení člena komise Ing. Milana Schwarze.
Sportovní komise navrhuje předloţit radě města ţádost o odvolání M. Schwarze ze sportovní
komise na vlastní ţádost. T: únor /březen 2013
k bodu 2 / Informace k vyúčtování projektů na sportovní činnost roku 2012
předseda komise seznámil přítomné, ţe v souladu se Zásadami o přidělování dotací bylo
stanoveno, ţe v termínu do 15. 1. 2012 vyúčtují jednotlivé subjekty dotace za rok 2012.
k bodu 3/ Žádosti o dotace 2012 – oblast sportovní činnosti
Ţádosti o dotaci na oblast sportu se podávaly termínu do 21. 1. 2013 (pondělí).
Celkově bylo podáno 54 ţádostí o dotaci v oblasti sportu, v rozpočtu pro tuto oblast sportu pro
rok 2013 byla schválena částka 3.500.000,-Kč. Komise rozdělila částku 2.800.000,-Kč, dále je
navrţena částka 300.000,-Kč na projekty v průběhu roku na pořádání akcí mimořádného a
reprezentativního charakteru, účast na MČR, ME, MS apod., 200.000,-Kč na akci Sportovec roku
2013, 200.000,-Kč na mimořádné akce během roku, nepředvídané náklady a sporty v rámci
městských slavností 2013 .
Závěr: připravit podklady do RM 12. 2. 2013 a dále smlouvy a částky nad 50 tis. Kč k
rozhodnutí do ZM dne 28.2.2013.
Zajistí: OSK
k bodu 4/ Různé
Informace – projekty na sport – Ústecký kraj
Jednotlivé sportovní kluby mohou zasílat návrhy, ţádosti o dotace za svůj SK, TJ, termín
podání je 8.2.2013, písemně viz. webové stránky Ústeckého kraje.
a) Projednání možnosti návrhů na ocenění DOBROVOLNÍK ROKU 2012 – oblast
sportu ,
Vyhlašovatel - OS Slunečnice Děčín
Návrhy na ocenění trenérské činnosti s dětmi a mládeţi, dobrovolnická činnost v oblasti
sportu – termín zaslání 8. 2. 2013, informace a formulář www.slundecin.org,
Ocenění proběhne dne 1. 3. 2013, zámek Děčín.

Návrhy zasílat individuelně ( nebo přes OSK ), formulář je na www.
b) Žádost o bezplatné permanentní vstupenky do bázenu – Dc Sportovní
Ţádost o permanentní vstupenky projednaná v minulém jednání sportovní komise, bude
předloţena do RM dne 26. 2. 2013. Materiál byl nově koncipován a připravují ke schválení
smlouvy o dotaci na permanentky. Celkem se jedná o částku 328.400.00Kč, kterou
uhradíme DcSportovní p.o..
-

občanské sdruţení TRIADE, dokládá i své úspěchy roku 2011, 2012 z MČR.
SK Děčín, vodní polo, Veslaři – Antošová, A. Turanský.
4 Jednotky dobrovolných hasičů – po 4 permanentkách pro jednotku, 16 celkem

Závěr: materiál předloţit do RM 26.2.2013 a dále smlouvy do ZM.
c) Žádost SK Děčín – o ŹÁŠTITU primátora
Sportovní komise byla seznámena s ţádostí o ZÁŠTITU primátora statutárního města Děčín
nad 40. Ročníkem turnaje v tenisu – Mistrovství ČR muţů, který se uskuteční ve dnech 22.
4. – 26. 4. 2013.
Závěr: Sportovní komise předloţí tento návrh panu primátorovi k posouzení – převzetí
ZÁŠTITY na turnajem.
d) Informace:
- Zrušení klubu Slavia SČE Děčín
- Vznik nového klubu – Veslařský klub Slavia Děčín ( to tohoto klubu přešli veslaři)
Volejbalistky ze zrušeného klubu přešly do klubu VSK Děčín.
e) Strategie rozvoje sportu ve městě Děčín
V souvislosti s připravovaným materiálem a vzniklou potřebou pro roku 2014-2020 bude
ustavena skupina pro připravu podkladů z oblasti sportu pro ŘV ( Mgr.Roman Struţinský,
Jan Havlíček, Lukáš Houser, Dagmar Toncarová, Miroslav Tyl a ředitel Dc Sportovní Ing.
Bayer. O činnosti a vlastní schůzce budou informování včas.
V Děčíně dne 12.2.2013
Zapsala: Soňa Kapicová

Mgr. Roman Struţinský v. r.
předseda komise

