statutátní město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 11. 06. 2014, 13:00 hodin, Sportovní hala SK Děčín, Děčín
Přítomni: dle prezenční listiny
P r o g r a m:

1/ Zahájení, seznámení s programem jednání
2/ Koncepce prorodinné politiky města na období 2014 - 2018
3/ Žádosti o dotace – nadstandardní reprezentace pro rok 2014
4/ Informace o činnosti TJ Kajak Děčín, prohlídka zařízení
5/ Různé
6/ Závěr

k bodu l/ Zahájení jednání, seznámení s programem
Jednání sportovní komise zahájil předseda sportovní komise Mgr. Stružinský, který zároveň přivítal
přítomné členy a náměstka primátora pana Pavla Sinka. Z jednání komise se omluvili 3 členové
sportovní komise. Členové odsouhlasili program jednání sportovní komise.
k bodu 2/ Činnost SK Děčín, prohlídky atletického stadionu
Projekt představil předseda SK Děčín pan Jaroslav Calda. Členové komise si prohlédli opravenou tribunu na
LA stadionu, kabiny, které bylo provedeno za podpory statutárního města Děčín ve výši 200.000,-Kč.
Pan Calda pozval přítomné na MČR masters v atletice, které se uskuteční v Děčíně, rovněž za podpory
statutárního města Děčín.
K bodu 3/ Prorodinná politika
Mgr. Stružinský upozornil na úkol z minulého zasedání - zaslat připomínky, návrhy k materiálu prorodinné
politiky – oblast sportu, volného času. Členové komise obdrželi tento materiál se zápisem.
Z: členové sportovní komise
T: 30. 6. 2014

k bodu 4/ Žádosti o dotace – nadstandardní reprezentace pro rok 2014
Členové sportovní komise se seznámili s došlými projekty v oblasti sportu a projednali návrhy na
dotace pro rok 2014: nadstandardní reprezentace města Děčín, závody MČR, ME.
Žadatel o dotaci
2014 reprezentace
města
Jan Březovský, oddíl
JUDO Děčín

Akce 2014

Požadavek 2014

Mistrovství Evropy
masters v judu 2014

8.600,- Kč
doprava, startovné, IČ

2.000,- Kč

TJ Kajak Děčín

Mistrovství Evropy
Francie, do 23 let

10.000,- Kč

SK Basket Babes
Děčín

Reprezentace města
v rámci Ústeckého
kraje a Libereckého,
vyhodnocení děti,
mládež
MS Srbsko,
sportovní tanec, děti,
mládež,

15.000,- Kč
doprava, startovné,
pronájem, Vojtěch Kučera
8.000 Kč

Josef Dzurko

pronájem, služby
10.000,- Kč
doprava, startovné,
ubytování,
Valentýnka Dzurková, 9 let

Doporučení sportovní
komise 11. 6. 2014

5.000,- Kč

8.000,- Kč

Česká asociace
střelby na siluety

Mistrovství světa ve
střelbě na kovové
siluety Děčín 2014

30.000,- Kč
organizačně-technické
zajištění, pronájem

30.000,- Kč

SK Forward One

Fotbal - na sportovní
činnost II. pololetní
2014

20.000,- Kč
podle zásad na činnost již
SK Forward One obdrželo
dotaci na počátku roku 2014

0,- Kč

55.000,- Kč

Celkem

Závěr: hlasování členů komise 8x ano
Úkol: předložit do rady města materiál s návrhem na přidělení dotací 2014.
Zajistí: OSK T: 23.06.2014.
k bodu 4/ Různé
a) Městské slavnosti 2014
Sportovní komise byla seznámena s vyhodnocením a vlastním průběhem organizace městských slavností,
sportovních akcí, které jsou součástí městských slavností. Náklady na pořádání sportovní akce „Labský
streetbalový pohár“ 17. 5. 2014 činí 50tis.Kč. Akce je zahrnuta každoročně do rozpočtu OSK pod položkou
Sport – průběžná podpora.
Závěr: sportovní komise souhlasí, 8x ano

b)Propagace sportu a sportovních výsledků
Podklady k výsledků jednotlivých TJ, SK a dalších sportovních sdružení zasílat průběžně na
OSK.
Závěr : Úkol průběžně
b) TK Triade
Informace o akcích pořádaných pro děti a mládež jejich klubem. Požadavek na řešení
permanentek do bazénu - ke sportovní přípravě členů.
Závěr: Permanentky jsou v rámci jednotlivých organizacích již 2. rokem řešeny z dotací.
k bodu 4/ Závěr jednání
Předseda sportovní komise poděkoval za aktivní účast na jednání a další zasedání
sportovní komise se uskuteční 10. září 2014, bude však ještě upřesněno místo a čas.
V Děčíně dne 17. 06. 2014
Zapsala: Soňa Kapicová, v. r.

Mgr. Roman Stružinský, v. r.
předseda komise

