statutátní město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 12.03. 2014, 13:00 hodin, Magistrát města Děčín, budova
B1,zasedací místnost SÚ.
Přítomni: dle prezenční listiny
P r o g r a m:

1/ Zahájení, seznámení s programem jednání
2/ Informace – Sociologického ústavu AV ČR v oblasti sportu a kultury
3/ Ţádosti o dotace pro rok 2014
4/ Různé
5/ Závěr

k bodu l/ Zahájení jednání, seznámení s programem
Jednání sportovní komise zahájil předseda sportovní komise Mgr. Struţinský, který zároveň
přivítal paní Mgr. Hanu Cermonovou, náměstkyni primátora a zástupce AV ČR p. Kateřinu
Vojtíškovou a Pavla Michela. Z jednání komise se omluvili 3 členové sportovní komise.
Členové odsouhlasili program jednání sportovní komise.
k bodu 2/ Informace – Sociologického ústavu Akadiemie věd ČR
Sportovní komise se zúčastnili 2 zástupci AV ČR, kteří informovali členy komise o projektu
v oblasti kultury, volnočasových aktivit a cestovního ruchu, do kterého zařadili také sport. Byť se
sport v cílech a aktivitách pracovní skupiny objevuje jen okrajově, je vnímám jako potencionální
prostředek pro zatraktivnění ţivota ve městě a cestovní ruch. V tomto duchu informovali výše
jmenování členy sportovní komise s tím, ţe uvítají návrhy na konkrétní témata.
Veřejné projednání výsledků je plánováno na 28.4. 2014.
Diskuse:
Pan Pavel Sinko – potřeby ať jsou také zjišťovány od občanů, dotazníkové akce
Hana Pacinová – k vyuţití sportovních objektů, TJ je mají ve své reţii, objekty chátrají, nutno
zajistit udrţitelnost, nelze nařizovat, kdo bude vyuţívat tělocvičnu, ale zjistit, jak společně vyřešit
jejich vyuţití. Toto projednat také s organizacemi, které vlastní tělocvičny, pak seznamovat
veřejnost. Znát problémy, potřeby TJ, SK.
Závěr: členové komise budou informováni o dalším jednání. Předseda sportovní komise na ně bude
zván.
k bodu 3/ Žádosti o dotace pro rok 2014
Členové sportovní komise projednali nové ţádosti o dotaci pro rok 2014: reprezentace města, ČR
Ţadatel o dotaci

akce

Poţadavek

Doporučení sportovní komise

Plastik Model Klub
95 Děčín
Sport RELAX Děčín

MČR – soutěţ plastikových
modelářů Děčínská kotva
2014
MS WSKU 2014 Prishtina,
reprezentace - Beránek 11
let
ME FSKA 2014 – Polsko,
3 účastníci (mládeţ)

10.000,-Kč
organizačně technické
zajištění akce v Děčíně
19.000,- Kč
doprava, ubytování - MS

6.000,-Kč

15.000,-Kč
doprava, ubytování,
startovné - ME
66.000,-Kč
organizačně technické
zajistění v Děčíně

12.000,-Kč

Sport RELAX Děčín
Sportovní klub Děčín

MČR veteránů Děčín,
atletika

10.000,-Kč

40.000,-Kč

Děčínský Cravata
Club
Pavel Šíma, Klub
sálového fotbalu
BUMIKO Děčín
CELKEM

Kvádrberský Kaťan Cup,
Děčín, soutěţ pro děti:
střelba lukem, prakem
Český pohár sálového
fotbalu, mládeţ

2.000,-Kč
organizačně technické
zajištění v Děčíně
11.280,-Kč
doprava, ubytování,
startovné

2.000,-Kč
6.000,-Kč

76.000,-Kč

Závěr: hlasování členů komise 9x ano
Úkol: předloţit do rady města materiál s návrhem na přidělení dotací 2014.
Zajistí: OSK T: 3/2014.
k bodu 4/ Různé
1/ Informace k jednání – výstavba sportovní haly
Pan Pavel Sinko, 1. náměstek primátora seznámil přítomné členy s aktuálním stavem – pokračování
jednání týkajících se stavby sportovní haly.
O dalším průběhu jednání bude sportovní komise průběţně informována na jednotlivých
zasedáních.
Závěr: sportovní komise bere na vědomí
2/Ţádosti o permanentky do bazénu pro sportovce SK Děčín – vodní pólo
Předseda komise informoval, ţe zatím byly ţádosti řešeny formou zahrnutí uvedeného poţadavku
do projektu sportovního subjektu na činnost v oblasti sportu pro rok 2014.
Závěr: sportovní komise bere na vědomí
3/ Informace – průběh, podpisy smluv TJ, SK a dalších subjektů na OSK MM Děčín.
Závěr: sportovní komise bere na vědomí
k bodu 5/ Závěr jednání
Předseda sportovní komise poděkoval všech členům za aktivní účast na jednání a další zasedání
sportovní komise se uskuteční 16.dubna 2014, 13:00 hodin, magistrát B1.

V Děčíně dne 04. 04. 2014
Zapsala: Soňa Kapicová

Mgr. Roman Struţinský v. r.
předseda komise

