statutátní město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 04.09. 2013, 13:00 hodin, Magistrát města Děčín, budova
B1, zasedací místnost SÚ.
Přítomni: pan Pavel Sinko, Mgr. Josef Herclík, Mgr. Jiří Hykš, MUDr. Pavel Charvát, Dagmar
Toncarová, Mgr. Roman Struţinský,Milan Veselý, Hana Pacinová.
Omluveni: Václav Němeček, Dušan Kamenický, Valdemar Jiruš
P r o g r a m:
1/ Kontrola splnění úkolů z minulého zasedání
2/ Informace – jednání Sportovní hala, povrh
3/ Ţádosti o dotace
4/ Různé
5/ Závěr
k bodu l/ Zahájení jednání, seznámení s programem
Jednání sportovní komise zahájil předseda sportovní komise Mgr. Struţinský, který zároveň
omluvil neúčast 3 členů sportovní komise. Členové odsouhlasili program jednání sportovní
komise.
k bodu 2 / Informace z jednání ke sportovní hale
Jednání o sportovní hale uvedl pan Pavel Sinko, 1. náměstek primátora, který informoval o setkání
dne 21. 8. 2013 se zástupci sportovních organizací k otázce povrchu sportovní haly a k dalším
návrhům řešení s panem primátorem. Po červnových povodních byla řešena otázka povrchu
sportovní haly, ulice Práce, Děčín V, jednotlivé úkoly pro sportovní komisi a jejího předsedu.
Dále proběhla tato jednáni:
- Schůzka předsedy sportovní komise - 5. 7. 2013 k jednání s panem primátorem o povrchu
sportovní haly ul. Práce, Děčín V a dále 24.7.2013 – jednání s vedoucím OMH Ing. Tomášem
Martinčekem.
a/ Závěry těchto jednání : informace Mgr. Roman Struţinský
OMH zajistí:
- Stanovisko „pojišťovny„ k moţné navrţené změně povrchu materiálu ve sportovní hale
- Projednání otázek souvisejících s Mandátní smlouvou s SK Děčín, která platí do r. 2027
- Zjistit vytíţenost haly za podmínek 2011,2012, dále zjistit výběr za pronájmy, vstupné
v letech 2011, 2012.
OŠK zajistí:
- Stanovisko sportovní komis k návrhu vyuţití haly (jednání komise září 2013)
- Sportovní komise připraví dopis pro SK, TJ v návaznosti na změnu povrchu s cílem
Zjistit:
a) zájem o pronájem sportovní haly, návazně vyuţití haly od těchto klubů TJ, SK
b) zjistit od TJ, SK akceptovatelnou cenu pronájmu (dle jejich představ)
c) v září projednat na sportovní komisi a dále informovat vedení města
b/ Nové návrhy řešení
Pavel Sinko, 1.náměstek primátora informoval o novém návrhu vybudovat na pozemku TJ Sokol
Děčín Podmokly novou sportovní halu, která by povrchem vyhovovala více subjektům. Jedná se o
pozemek TJ Sokol Podmokly, který by byl ţadatel případného projektu a město Děčín by zajistilo
spoluúčast. Návrh haly vč. povrchu – 6 mil. Kč.
Mgr. Jiří Hykš - upozornil k uvedenému návrhu, ţe se jedná o zátopovou oblast!
Závěr: svolat jednání s cílem zajištění víceúčelového povrchu sportovní haly se zástupci
sportovních klubů a města Děčín. T: bude upřesněn po dohodě s vedením města, Z: OŠK

K bodu 3/ Žádosti o dotace
Od minulého zasedání sportovní komise byly na statutární město Děčín zaslány tyto ţádosti o
dotaci:
Žadatel

Projekt

Horváth Pavel

Fotbal Boletice, dosud nemají svůj
klub, do soutěže se nemohou hlásit,
komise nedoporučuje

0,-

Triade o.s ,Děčín

Jan Pacina, 17 let , MS X-terra
triatlon Hawaii, jediný za ČR, doprava

10.000,-

SK Březiny, Děčín

Mládežnický turnaj, reprezentace
města Děčín,org.-techn.zajistění

5.000,-

Děčínská Asociace Futsalu

Futsalová mládež- zajištění sport.ligy
Děčín, reprezentace města Děčín

10.000,-

Tomáš Trojan

sportovní liga,1.ročník, požární sport,
reprezentace města Děčín, doprava,
pronájem

5.000,-

Sport RELAX Děčín

5.ME WSKU 2013 Turecko, Daniel
Beránek, 11 let , doprava

10.000,-

VSK Spartak Děčín

MČR ve volejbale mladších žákyň
Brno 2013, doprava

5.000,-

TJ Kajak Děčín

MS Dánsko, Kodaň, kajak, doprava
Lenka Hrochová

5.000,-

FK Junior Děčín

Pronájem stadionu
povodních 2013

po

15.000,-

František Stružinský

Evropský šampionát FEI, Vídeň,
Pezinok, jezdectví – František 12 let,
doprava koní a jezdce.

10.000,-

Doporučený návrh v Kč

Březiny,

Celkem doporučeno RM

75.000,-

Závěr: hlasování členů komise 9x ano
Úkol: předloţit do rady města materiál s návrhem na přidělení dotací 2013. Z: OSK T: 10/2013
k bodu 4/ Různé
a) Dr. Charvát – Informace o úspěchu Lenky Hrochové při reprezentaci města Děčín, ČR- 5. Místo
v Cali, 7. Místo - MS Düsburg , Kučera – 4. místo, celkem od počátku roku TJ Kajak již
dovezl do Děčína cca 40 medailí.
b) Pavel Sinko – propagace úspěchů jednotlivých klubů i jednotlivců ( media ).
c) Sportovec roku 2013 - předseda komise přednesl návrh na vyhlášení Sportovce roku 2013,
vyhlášení 20.09.2013 – termín uzávěrky 31.10.2013, do vyhodnocení ročníku 2013 lze
započítat i sportovce, kteří se umístili v roce 2012 po uzavření hodnocení v 10/2012. Zároveň
pan náměstek Pavel Sinko projedná vyhlášení Sportovce roku 2013 na poradě vedení města a
dále bude informovat RM Děčín, OŠK připraví informace pro tisk ( tisková mluvčí města).
K bodu 5/ Závěr jednání –
Sportovní komise se uskuteční 30. 10. 2013, 13:00 hodin, magistrát B1. Jednání je posunuto na
konec měsíce vzhledem k nutnosti projednání výsledků Sportovec roku 2013.
V Děčíně dne 16. 9. 2013
Zapsala: Soňa Kapicová

Mgr. Roman Struţinský v. r.
předseda sportovní komise

