Statutární město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 15. 04. 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,
Všichni členové komise odpracovali v měsíci dubnu 2,5 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 dotací a smluv v RM, které
byly projednány a schváleny 7.4.2015. Jednalo se o 8 smluv o dotaci do 50 tis. Kč. Smlouvy byly
dány k podpisu vedení města Děčín.
Závěr jednání: sportovní komise bere na vědomí
K bodu 2/ Došlé žádosti o dotace
Členové komise projednali 4 došlé žádosti.
Žadatel – SK, OS

Akce –účel

Sport Relax Děčín

B)Nadstandardní reprezentace:

Žádá o
částku
Kč

Sportovní komise
navrhuje částku:

22.000,-

10.000,- Kč

Účast Daniela Beránka (12 let)
na ME v karate v Německu,
21.-24.5.2015
SKDM Děčín

A)Dlouhodový systematická
činnost mládeže:

0,40.000,Projekt neodpovídá
zaměření_měl být
předložen do
20.1.2015,
doporučení komise
předložit OSV
(děti s pohybovými
vadami)

Pobyt ve Vysokých Tatrách
(jednorázová akce)
Zapojení do pohybových aktivit
skupiny vyloučených dětí
z nejrůznějších důvodů , práce
s handicapovanými

SKDM Děčín

Havarijní fond:
Žádost o mimořádnou dotaci
Povodně 2013, záplava
tělocvičny a technického zázemí

80.000,-

0,Sportovní komise
nemá k dispozici
rozpočet a zaměření
projektu, po obdržení
podkladů připraví
návrh s informací do
RM.

TJ Union Děčín

Havarijní fond:
80.000,TJ Union Děčín žádají o
mimořádnou dotaci na
zabezpečovací práce po požáru
fotbalových kabin 11. 2. 2015.
Hřiště TJ Union Bynov (majetek
města)v pronájmu TJ.

0,Sportovní komise
nemá k dispozici
rozpočet a zaměření
projektu, po obdržení
podkladů připraví
návrh s informací do
RM.

Doporučení: oba subjekty SKDM a TJ Union Děčín připraví podklady (projekt, rozpočet, zaměření
žádosti k předloženým požadavkům) pro další zpracování informace pro RM.
Sportovní komise bere na vědomí
Závěr hlasování k dotaci Sport Relax Děčín: ANO 10x, OSK zajistí materiál na dotaci 10 tis. Kč
pro D. Beránka na ME JKA (karate) jednání RM v termínu 12. 5. 2015.

K bodu 3/ Různé:
a) Akce SINGL TREK
Dagmar Toncarová představila členům sportovní komise projekt SINGL TREK. Upravené cesty
v lese pro treky, treková kola. Předložené úpravy uskutečněny, tak, aby nebyla poškozována lesní
fauna a flóra a větší bezpečnost účastníků. Garant Ondřej Smíšek.
Organizátor si domluví: technické služby 2 odpadkové koše, MP občasný dohled, LÚ domluvit
projekt. Sportovní komise bere na vědomí.
b) Návrh k možnému vytvoření havarijního fondu v případě nenadálých situací (povodně, oheň
apod.). Nutno připravit podklady (SKDM Děčín, TJ Union Děčín) Závěr: Návrh bude projednán v
souvislosti s přípravou rozpočtu pro rok 2016 v oblasti sportovní činnosti.
Sportovní komise bere 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 13. 5. 2015, zasedací místnost magistrátu, budova ul. 28. října 2,
Děčín I od 13:00 hodin.
V Děčíně dne 04. 05. 2015
Zapsala: Soňa Kapicová, v. r.

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

