Statutátní město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 25. 03. 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, Jitka Jirušová, Lukáš Trnka a Tomáš Štěpánek
Host: Mgr. Hana Cermonová, Mgr. Bc. Iva Bajerová
Všichni členové komise odpracovali v měsíci únoru 3 hodiny.
Program:
1/Informace o projednání dotací a smluv v oblasti sportovní činnosti pro rok 2015
2/ Skatepark – informace o projednávání 2 variant vybudování skateparku – zástupci OR
2/Došlé ţádosti o dotace
3/Různé
4/Závěr
K bodu 1/Informace o projednání dotací a smluv v oblasti sportovní činnosti pro rok 2015
Předseda sportovní komise Ing. Donát, informoval přítomné členy komise a projednávání návrhu
dotací a smluv v RM do 50 tis. Kč, projednáno a schváleno 23.3.2015, 8 smluv o dotaci nad 50
tis. Kč je předloţeno do ZM 26.3.2015.
Závěr jednání: sportovní komise bere na vědomí
K bodu 2/ Skatepark
Jednání sportovní komise se zúčastnily Mgr. Houdová a p. Hercíková z odboru rozvoje s informací
o návrhu 2 variant realizace řešení úprav Skateparkového hřiště na Starém městě, Děčín III.
V rámci diskuse byly osvětleny jednotlivá řešení:
a) varianta 1 - studie řešící skatepark a protihlukovou stěnu do ulice (4,5 mil. bez.DPH)
b) varianta 2 - studie řešící celý sportovní komplex a hokejbal (12,2 mil. bez DPH)
Závěr jednání: sportovní komise doporučuje ke schválení variantu č. 2, hlasování: 8x ANO,
2 členové komise se zdrţeli hlasování.
K bodu 3/ Došlé ţádosti o dotace
Členové komise projednali 8 došlých ţádosti o dotace v rámci nadstandartní reprezentace města
Děčín, organizace sportovních akcí mimořádného a reprezentativního charakteru a navrhují
přidělení následujících dotací:
Ţadatel – SK, OS
Akce –účel
Ţádá o částku
Sportovní komise
Kč
navrhuje částku:
TJ JUNIOR ROMA
Fotbal –aktivní sport pro integraci
25.000,15.000,Děčín
romské mládeţe
Sokolská ţupa
Světová Gymnaestráda Finsko 34.000,20.000,Severočeská
účast 17 účastníků ze 3
Novákova Děčín
tělovýchovných sokolských
jednot (Jalůvčí, Děčín,Podmokly)
Plastik Model Klub Dc MČR plastikových modelářů
12.000,5.000,2015, 39.ročník Děčínská Kotva
Her Majesty Děčín
MČR, ČP-reprezentace města
100.000,20.000,Česká streetballová
federace, o.s.
HC Děčín, o.s.
Občanské sdruţení
Zdravotnická škola
TJ Lokomotiva Děčín
Celkem

8 SK, OS

MČR 20. ročník streetballu s
mezinárodní účastí – v rámci
Městských slavnosti Děčín 2015
Hokejová škola Petra Tenkráta
Děčín 2015
32.ročník Turistického pochodu
za Hvězdou Severu 2015
Memoriál Josefa Fridricha-fotbal

102.000,-

50.000,-

58.000,-

50.000,-

13.000,-

5.000,-

13.000,-

5.000,-

357.000,-

170.000,-

Závěr hlasování: ANO 8x, 2 členové se zdrţeli hlasování. OSK zajistí materiál do RM v termínu
duben 2014.
K bodu 4/ Různé:
a) Zásady pro přidělování dotací, Výzva v oblasti sportu
Předseda komise předal členům sportovních uvedené materiály k moţných doplněním či
návrhům. Závěr: členové komise si připraví své návrhy do května 2015
b) Návrh k moţnému vytvoření havarijního fondu v případě nenadálých situací (povodně, oheň
apod.). Závěr: Návrh bude projednán v souvislosti s přípravou rozpočtu pro rok 2016 v oblasti
sportovní činnosti.
c) Stav sportovních zařízení ve městě Děčín_
Mgr. Hana Cermonová, 1. náměstkyně primátorky informovala sportovní komisi o poţadavku rady
města k přípravě podkladů ke stavu sportovních zařízení města Děčín. Podklady jsou jiţ
připravovány. Například potřeba řešit střechu zimního stadionu (cca 15 mil. Kč), sportovní komise
bude informována o stavu majetku města.
Závěr: členové sportovní komise berou informaci na vědomí.
d) Stav podlahy ve Fittnes centru Sportovní haly Maroldova ul., Děčín I
Paní Jitka Jirušová informovala o problémech s podlahou, která je v majektu města Děčín.
Opravená podlaha neodpovídá poţadavkům norem.
Závěr: Uvedená situace je v řešení Odbor majetku města, členové komise berou na vědomí.
K bodu 6/Závěr jednání
Předseda komise poděkoval členům sportovní komise za účast a informoval o termínu dalšího
jednání, které se uskuteční dne 15. 04. 2015, zasedací místnost magistrátu, budova ul. 28. října 2,
Děčín I. od 13:00 hodin.
V Děčíně dne 27.03.2015
Zapsala: Soňa Kapicová

Ing. Rostislav Donát v.r.
předseda sportovní komise

