Statutární město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 13. 05. 2015, 13:00 hodin, zasedací místnost OSÚ
Magistrát statutárního města Děčín, budova B1, Děčín I
Přítomni: Ing. Rostislav Donát, JUDr. Pavel Horák, Hana Pacinová, Dušan Kamenický, Milan
Veselý, Dagmar Toncarová, Jitka Jirušová, Lukáš Trnka a Tomáš Štěpánek
Omluveni: Jaroslav Rejnart
Všichni členové komise odpracovali v měsíci květnu 3 hodiny.
Program:
1/Informace o projednání dotací a smluv v oblasti sportovní činnosti pro rok 2015
2/Došlé žádosti o dotace
3/Různé
4/Závěr
K bodu 1/Kontrola úkolů a informace o projednání dotací a smluv v oblasti sportovní činnosti pro
rok 2015
Předseda sportovní komise Ing. Donát, provedl kontrolu úkolů zápisu z minulého jednání sportovní
komise a informoval přítomné členy komise o projednávání návrhu dotace a smlouvy v RM, která
se týkala účasti Daniela Beránka (12 let) na ME v karate v Německu. RM schválila předložený
návrh včetně smlouvy. Smlouva je již připravena k podpisu.
Závěr jednání: sportovní komise bere na vědomí
K bodu 2/ Došlé žádosti o dotace
Členové komise projednali 4 došlé žádosti.

Žadatelé
DOTACE 2015

projekt – zaměření / dotace do 50 tis.Kč (sport.komise
13.05.2015)

Nadstandartní reprezentace města Děčín, Mezinárodní
turnaj mladších žáků Berlín. Účast 2 týmy mladších žáků,
FK JUNIOR Děčín mezinárodní setkání sportovní mládeže. Žádost: 25 tis.Kč
TJ Sokol Jalůvčí
TJ Slavoj Děčín

OS ČČK Děčín
celkem

Nadstandartní reprezentace,turnaje v rámci ČR v beach
volejbalu, děti, mládež. Žádost o 30 tis. Kč.
Pořádání a organizace žákovské ligy základních škol
města Děčín a okresu Děčín v házené, reprezentace
města Děčín. Žádost o 56,2 tis. Kč.
Nákup pomůcek pro výuku první pomoci a kroužek
mladých zdravotníků. Rozpočet neuveden.
Žádost nesplňuje podmínky – chybí rozpočet, zaměření
projektu odpovídá oblasti žádostí odboru soc.věcí.

Návrh
dotace
2015

10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč

0 Kč
30 000 Kč

Závěr hlasování: ANO 9x, OSK zajistí materiál na dotaci do jednání RM v termínu 9. 6. 2015.
K bodu 3/ Různé:
a) Upřesnění podkladů pro žádost havarijní fond
TJ Union Děčín připravilo podklady (projekt, rozpočet, zaměření žádosti k předloženým
požadavkům) pro další zpracování informace pro RM. Požadavek TJ Union Děčín je ve
výši 73.500,- Kč. Jedná se především o materiálové náklady a služby.
SKDM Děčín upřesnění k žádosti do jednání komise nepředložilo.

Závěr: Sportovní komise bere na vědomí s ukládá p. Dagmar Toncarové ověřit možnost vytvoření
havarijního fondu k řešení těchto nenadálých situací v souvislosti s přípravou rozpočtu pro rok
2016 v oblasti sportovní činnosti.
.
a) Seminář k oblasti dotační politiky v oblasti sportu
Ing. Donát informoval členy komise o účasti na semináři na KÚ v Ústí nad Labem, kde se
účastnil společně s D.Toncarovou. Z jednání přivezl podkladové materiály, které budou
poskytnuty členům komise a dále informoval o zkušenostech podpory v oblasti sportu
z jiných měst.
Závěr: Sportovní komise bere na vědomí
b) Informace o financování a zajištění sportovních hal a areálů v majetku města
Dagmar Toncarová informovala členy sportovní komise o předloženém materiálu do rady
města k oblasti finančního zajištění provozu sportovních objektů v majetku města. Výchozí
zpracovaná tabulka bude poskytnuta členům sportovní komise do příštího zasedání.
Závěr: Sportovní komise bere na vědomí
c) Informace :
- Parkování u hřiště Máchovka – Jeronýmova ul.
Problémy s parkováním v této zóně po dobu tréninku nebo zápasů ve fotbale,
Časté řešení parkování s MP Děčín.
DEN SPORTU – návrh k uspořádání této akce (termínově září, říjen), tak aby se stala
tradiční akcí města Děčín a jednotlivých sportovních klubů a tělovýchovných jednot.
Závěr: Sportovní komise bere na vědomí, předseda komise, společně s paní Dagmar Toncarovou
připraví možné další návrhy řešení.
-

K bodu 6/Závěr jednání
Předseda komise poděkoval členům sportovní komise za účast a informoval o termínu dalšího
jednání, které se uskuteční dne 16. 6. 2015, zasedací místnost primátorky, budova magistrátu
Mírové náměstí Děčín IV od 14:00 hodin.
V Děčíně dne 28. 05. 2015
Zapsala: Soňa Kapicová, v.r.

Ing. Rostislav Donát, v.r.
předseda sportovní komise

