statutátní město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 13.03. 2013, 13:00 hodin, zasedací místnost budovy B1,
magistrátu města Děčín
Přítomni: Mgr. Roman Stružinský, 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.
P r o g r a m: 1/ Kontrola splnění úkolů z minulého zasedání
2/ Žádosti o dotace 2013 – stav podpisu smluv
3/ SWOT – strategie rozvoje sportu
4 / Různé
5/ Závěr
k bodu l/ Zahájení jednání, seznámení s programem
Jednání sportovní komise zahájil předseda sportovní komise Mgr. Roman Stružinský, seznámil
členy s programem jednání. Omluveni jsou 4 členové sportovní komise (soustředění, výcvik).
Úkoly, které vyplynuly z jednání 6. 2. 2013 jsou plněny v daných termínech.
k bodu 2 / Informace k vyřizování dotací na rok 2013 – stav podpisu smluv
po projednání ve sportovní komise byly dotace do 50.000,-Kč schváleny v radě města, nad
50.000,-Kč v zastupitelstvu města a ke schválení všech smluv došlo v zastupiteltvu města Děčín
dne 28. 2. 2013. Smlouvy jsou připraveny k podpisu na OSK.
K bodu 3/ SWOT – OSK společně se členy pracovní skupiny složené ze zástupců SK a TJ se
podílel na zpracování podkladů pro Strategii rozvoje sportu 2014 – 2020.
V souvislosti s připravovaným materiálem a vzniklou potřebou pro roku 2014-2020 byla
ustavena skupina pro přípravu podkladů z oblasti sportu pro ŘV ( Mgr.Roman Stružinský,
Jan Havlíček, Lukáš Houser, Dagmar Toncarová, Miroslav Tyl a ředitel Dc Sportovní Ing.
Bayer. O činnosti bude sportovní komise dále informována.
Sportovní komise bere na vědomí.

k bodu 4/ Různé
a/ Žádosti o dotaci na reprezentaci města – MČR,ME, org. zajištění akcí
1/ TJ Kajak Děčín – Jan Kubíček
Světové hry policistů a hasičů Belfast 2013
- souhlas s podporou- návrh 5.000,-Kč
Závěr: 7x ANO
2/HC Děčín, o.s. – mládež
Mezinárodní turnaj mládeže v ledním hokeji – Varese 2013
Sportovní komise byla seznámena s žádostí HC Děčín a navrhuje dotaci na dopravu ve výši
20.000,-Kč.
Závěr: 7x ANO

3/ Union Děčín, o.s.
Memoriál Josefa Fridrich, Rudolfa Padevěta, M. Kirschnera ve fotbalu Děčín 2013
Sportovní komise navrhuje fin. dotaci na organizačně-technické zajistění akce 5.000,-Kč
Závěr: 7x ANO
OSK zpracuje materiál do rady města a zastupitelstva města k přidělení a schválení
uvedených dotací. T: duben 2013
K bodu 5/ Závěr jednání – informace o jednání sportovní komise – duben
17. 4. 2013, 13:00 hodin, Sportovní hala ul. Práce, Děčín V

V Děčíně dne 22. 3. 2013
Zapsala: Soňa Kapicová

Mgr. Roman Stružinský v.r.
předseda komise

