Statutátní město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 04. 02. 2015, 13:00 hodin, zasedací místnost OSÚ
Magistrát statutárního města Děčín, budova B1, Děčín I
Přítomni: Ing. Rostislav Donát, JUDr. Pavel Horák, Jaroslav Rejnart, Hana Pacinová, Dušan
Kamenický, Milan Veselý, Dagmar Toncarová
Host: Mgr. Hana Cermonová
Omluven: Jitka Jirušová, Lukáš Trnka a Ing. Tomáš Štěpánek
Všichni členové komise odpracovali v měsíci únoru 3 hodiny.
Program:
1/ Předání jmenování členům sportovní komise
2/ Jednací řád sportovní komise
3/ Statut sportovní komise
4/ Žádosti jednotlivých subjektů - dotace 2015 sport
5/ Různé
6/ Závěr
K bodu 1 / Předání jmenování členům sportovní komise
Předseda sportovní komise Ing. Donát, představil přítomné členy komise a předal jim jmenování
členy sportovní komise.
K bodu 2/ Jednací řád sportovní komise
Členové se seznámili s navrženým jednacím řádem sportovní komise.
Závěr jednání: Členové komise berou Jednací řád sportovní komise na vědomí.
K bodu 3/ Statut sportovní komise
Členové komise projednali a schválili navržený statut sportovní komise.
Závěr jednání: Členové komise berou na vědomí Statut sportovní komise.
K bodu 4/ Žádosti jednotlivých subjektů - dotace 2015
Předseda komise seznámil přítomné s počty podaných žádostí na oblast sportovních aktivit pro rok
2015. Uvedené žádosti byly podány na základě Výzvy pro předkládání žádostí o účelovou dotaci
v oblasti sportu na rok 2015, která byla vyhlášena podle Zásad statutárního města Děčín pro
poskytování účelových dotací v oblasti sociálních věci, kultury a sportu, schválené dne 20. 10. 2011
usnesení zastupitelstva č. ZM 11 10 04 01. Předložené projekty je nutno posuzovat podle
stávajících podmínek. Jednotlivé žádosti jsou k dispozici a posouzení. Pro členy komise jsou
připraveny přehledy žádostí na sportovní aktivity s porovnáním s rokem 2014, 2013.
Projekty, průběžná podpora pro rok 2015
3.500.000,-Kč
Podané žádosti o dotaci na rok 2015:
60 žádostí o dotaci
Členové komise byli seznámeni se zaměřením projektů
- Sportovní kolektivy(TJ,SK,Sokol…)
A)dlouhodobá systematická činnost s dětmi a mládeží
B) nadstandardní reprezentace města Děčín (ČP, MČR, ME, MS)
C) pořádání sportovní akce mimořádného a reprezentativního charakteru
-

Volnočasové aktivity - sportovní soutěže, akce neziskových organizací
A, B, C (JUNÁK, PIONÝR a další n.o.)

-

Jednotlivci na přípravu a účast na MČR, ME, MS, na organizaci nadstandardních
sportovních akcí, reprezentace města.

Diskuse k jednotlivým projektům
Závěr k bodu č. 4/ Žádosti jednotlivých subjektů - dotace 2015
Ing. Donát uvedl hlasování o dotacích sportovních klubů pro rok 2015: z podaných 60 žádostí bylo
57 žádostí doporučeno – 3 žádosti nedoporučeny. Uvedené žádosti o dotaci nesplnily podmínky
požadované přílohy a podmínky Výzvy.
Usnesení: sportovní komise doporučuje radě města ke schválení předložené žádosti o dotace,
Hlasování členů 7x ANO.
K bodu 5/ Různé
b)Informace o přípravě MS železničářů - orientační běh ve sprintu 8/2015, 120 závodníků, žádost
o setkání a podání informací. Akci zajišťuje KOB Děčín, Ing. Nehasil
Závěr: OSK zajistí informaci o doplnění připravovaném MS. T: 31. 03. 2015
b) Dagmar Toncarová informovala o úkolu sportovní komise pro 1. pololetí 2015, pracovat na
formě dotačního titulu v oblasti sportu, připravit návrh úprav těchto materiálů, podle potřeb
sportovních subjektů a legislativy (viz.nový zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mění mj. zákon č. 250/2000
Sb. a zákon o obcích.
Závěr: komise bere na vědomí
K bodu 6/Závěr jednání
Předseda komise informovat členy komise o možných výjezdních formách zasedání přímo na sportovním
zařízení. O jednotlivých zasedáních sportovní komise budou její členové včas informováni. Další jednání
komise se uskuteční dne 25. 03. 2015, zasedací místnost magistrátu, budova ul. 28. října 2, Děčín I. od 13:00
hodin.

V Děčíně dne 09.02.2015
Zapsala: Soňa Kapicová

Ing. Rostislav Donát v. r.
předseda sportovní komise

