statutátní město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 16. 04. 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/ Žádosti o dotace – nadstandardní reprezentace pro rok 2014
4/ Různé
5/ Závěr

k bodu l/ Zahájení jednání, seznámení s programem
Jednání sportovní komise zahájil předseda sportovní komise Mgr. Stružinský, který zároveň
přivítal přítomné členy. Z jednání komise se omluvili 3 členové sportovní komise. Členové
odsouhlasili program jednání sportovní komise.
k bodu 2/ Žádosti o dotace pro rok 2014
Členové sportovní komise projednali nové žádosti o dotaci pro rok 2014: reprezentace města, ČR
Žadatel o dotaci
v oblasti sportu 2014
FK JUNIOR Děčín
TJ UNION Děčín
VSK Děčín
CELKEM

Nadstandardní
reprezentace

Požadavek

Návrhy sportovní komise

Mezinárodní reprezentace,
Dánsko, Kodaň 24.7.27.7.2014 (starší dorost)
II.ročník - Memoriál
J.Fridricha, J.Klinského a
R.Padevěta

15.000,- Kč
doprava

6.000,-Kč

20.000,- Kč
Organizačně – technické
zajištění memoriálu

8.000,-Kč

ČP Jindrichův Hradec
(mládež)

15.000,-Kč
doprava, ubytování,
startovné

8.000,-Kč
22.000,-Kč

Závěr: hlasování členů komise 9x ano
Úkol: předložit do rady města materiál s návrhem na přidělení dotací 2014.
Zajistí: OSK T: 4/2014.
k bodu 3/ Různé
1/ Informace k jednání – výstavba víceúčelové sportovní haly v Děčíně
Pan Pavel Sinko, 1. náměstek primátora seznámil přítomné členy s aktuálním stavem jednání s TJ
Sokol Podmokly týkajících se výstavby sportovní haly v Ul. Práce, Děčín V. Sportovní komise byla
seznámena s žádostí TJ Sokol Podmokly o poskytnutí dotace ve výši 10 milionů korun, jako
spoluúčast k projektu výstavby víceúčelové haly v celkové výší 30 mil. Kč. Tato hala je plánována
na pozemkové parcele 3719/2 ostatní plocha v k.ú. Podmokly, která je ve vlastnictví TJ Sokol
Podmokly. Pan náměstek Pavel Sinko dále informoval o připravovaných pracovních jednáních
spojených s návštěvou u třech již vybudovaných víceúčelových sportovních hal v rámci ČR.
V rámci připravované pracovní cesty pan náměstek a pan primátor ověří další možné typy staveb
vhodných pro výstavbu víceúčelové haly v Děčíně. Komise bude dále průběžně informována. Dále

pan Sinko seznámil přítomné členy s uvažovanými 3 variantami typu sportovní haly pro kontaktní
sálové sporty ( fotbal, futsal, florbal, volejbal, hokejbal.. apod.)
a) kovová konstrukce
b) přístavba ke stávající hale
c) montovaná betonová stavba
Po jednání s panem primátorem s materiálem do RM ( žádost TJ Sokol Podmokly) zatím posečkat.
Závěr: sportovní komise bere na vědomí
2/ Veřejné projednávání výsledků zasedání Sociologického ústavu AV ČR
Veřejné projednávání se uskuteční dne 28. 4. 2014, velký sál DDM Děčín, Teplická ul., Děčín IV.
Zástupce za oblast sportu, předseda sportovní komise Mgr. Roman Stružinský se zúčastní a bude
informovat o výsledcích jednání na dalším zasedání komise. Zároveň byla pozvánka zaslána i na
sportovní kluby a TJ.
Závěr: Sportovní komise bere na vědomí
k bodu 4/ Závěr jednání
Předseda sportovní komise poděkoval všech členům za aktivní účast na jednání a další zasedání
sportovní komise se uskuteční 7. května 2014, 13:00 hodin, TJ Kajak Děčín.

V Děčíně dne 02. 05. 2014
Zapsala: Soňa Kapicová v. r.

Mgr. Roman Stružinský v. r.
předseda komise

