statutátní město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 17.04. 2013, 13:00 hodin, sport. hala ul. Práce, Děčín IV
Přítomni: p. Pavel Sinko, p. Milan Veselý, p. Hana Pacinová, p. Jaroslav Calda, Mgr. Josef
Herclík, p. Dagmar Toncarová, Mgr. Jiří Hykš, MUDr. Pavel Charvát, Dušan Kamenický,
Valdemar Jiruš.
Omluveni: Václav Němeček, a Mgr. Roman Stružinský
P r o g r a m:
1/ Kontrola splnění úkolů z minulého zasedání
2/ Informace k provozu sportovní haly, ul. Práce a prohlídka sportovní haly
3/ Žádosti o dotace
4/ Různé
5/ Závěr
k bodu l/ Zahájení jednání, seznámení s programem
Jednání sportovní komise zahájil náměstek primátora pan Pavel Sinko, který zároveň omluvil
neúčast předsedy sportovní komise Mgr. Romana Stružinského. Členové odsouhlasili program
jednání sportovní komise. Omluveni byli 2 členové sportovní komise a jednání se zúčastnil
snový člen sportovní komise pan Valdemar Jiruš, který byl schválen radou města za člena
komise po odstoupení pana Ing. Milana Schwarze.
1. náměstek primátora statutárního města Děčín, Pavel Sinko přivítal nového člena komise pana
Valdemara Jiruše a předal mu od rady města jmenování člena sportovní komise.
k bodu 2 / Informace k provozu sportovní haly, ul. Práce
Pan Jaroslav Calda informoval sportovní komisi o zajištění provozu sportovní haly v ulici Práce,
která je majetkem města Děčín a provozuje ji Sportovní klub Děčín, Maroldova 2, Děčín I.
Informace k provozu haly, chodu restaurace, možností ubytování a organizace jednotlivých akcí
v hale, pronájmům podal pan R. Horák.
Členové se zajímali o využití haly a ubytovací kapacity. Jednotlivé dotazy byly odpovězeny.
Členové komise si prohlédli halu a zároveň ubytovací kapacity.
Hala je mimo využití pro tenis pronajímána dále na další akce a soutěže např. ve stolním tenisu,
soutěže modelářů, volejbalu, karate, fotbalu aj.
K bodu 3/ Žádosti o dotace
Od minulého zasedání sportovní komise byly na statutární město Děčín zaslány tyto žádosti o
dotaci:
a) SK Děčín – Podpora tenisové školy pro děti a mládež
b) David Svoboda – Hokejová škola MAREDIS
Jednání k jednotlivým žádostem:
a) SK Děčín – pan Jaroslav Calda na místě odstoupil od žádosti, s tím,že bude řešena v rámci
SK Děčín.
Závěr: hlasováno 10 x ano ( odstoupení od žádosti)
b) David Svoboda – Hokejová škola MAREDIS, žádost o podporu pro radu města Děčín.
Projekt byl podán řádně v termínu, komise jej nedoporučila, v rámci jednání komise pan
Pavel Sinko navrhl možnost pomoci uvedené akci pro děti – úhrada el. energie, otázka
řešení bude dále projednána v rámci úřadu.
Závěr: hlasováno 10x ano, řešit jiným způsobem - než přímou dotací.

k bodu 4/ Různé
a) Informace o zpracování podkladů z oblasti sportu
- Podpora amatérského sportu
- Kolik amatérských SK existuje v Děčíně ( vč. Dětských a mládežnických klubů)
- Jednotlivá sportovní odvětví ?
- Kolik %z uvedených SK žádá o dotace?
- Podpora sportu 2011, 2012
- Setkávání se zástupci amatérských SK, spolupráce se samosprávou
- Další požadavky (mimo finančních) od amat. sportovců
- Podmínky amat. sportu ve města Děčín?
Závěr: Podklady byly připraveny a předány kanceláři primátora v požadovaném termínu, úkol byl
splněn
b) K rozvoji sportu ve městě Děčín – sportovní komise konstatuje, že není zájem od firem
sponzorovat sportovní kluby a jednotlivé akce amatérských sportovních klubů.
Sportovní komise se obrací na radu města vzhledem k současné situaci a žádá o
přehodnocení Směrnice č. 5, žádá o možnost doporučení využití veřejných zakázek
pro domácí firmy, které by tak dále mohly podporovat sport a kulturu ve městě Děčín.
K bodu 5/ Závěr jednání – informace o jednání sportovní komise – květen
15. 5. 2013, 13:00 hodin, FK Junior, stadion Máchovka, Děčín IV

V Děčíně dne 3. 5. 2013
Zapsala: Soňa Kapicová

Mgr. Roman Stružinský v. r.
předseda komise

