Statutární město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 16. 06. 2015, 14:00 hodin, zasedací místnost II. patro,
Magistrát statutárního města Děčín, budova A1, Děčín IV
Přítomni: Ing. Rostislav Donát, JUDr. Pavel Horák, Jaroslav Rejnart, Dušan Kamenický, Jitka
Jirušová a Tomáš Štěpánek
Omluveni: Hana Pacinová, Milan Veselý, Dagmar Toncarová, Lukáš Trnka
Všichni členové komise odpracovali v měsíci červnu 1,5 hodiny.
Program:
1/ Kontrola úkolů z minulého zasedání sportovní komise - předseda komise
2/ Sportovní hala Maroldova, podlahová krytina ve FittStudiu – přizván p. P.Prach
3/Došlé žádosti o dotace
4/Různé
5/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 9. 6.2015. Jednalo se o 3 žádosti o dotaci v oblasti sportu, schváleny
smlouvy v celkové výši 30 tis. Kč.
Závěr: sportovní komise bere na vědomí
K bodu 2/ Sportovní hala Maroldova, podlahová krytina ve FittStudiu – přizván p. P .Prach, OMH
Návazně na jednání komise v měsíci květnu proběhlo jednání ohledně kvality podlahové krytiny
s firmou Spol.MARO.CZ. Závěry jednání: povrch podlahy nesplňuje technické parametry, firma
souhlasí s uvedenou stížností a předložila vzorníky podlah a termíny k nápravě do 31.7.2015.
Závěr: sportovní komise bere na vědomí
K bodu 3/ Došlé žádosti o dotace , členové komise projednali 4 došlé žádosti.
Žadatel – SK, OS

Akce –účel

požadavek

o.s. Smysl života,
Děčín

Fotbalový turnaj, Sportovní pobyt
dětí 1.7.-7.7.2015, doprava,ceny

4.000,-

1.000,- Kč

Fajjn Aerobik Děčín,

B)Nadstandartní reprezentace
města Děčín
Účast na republikových
závodech ve stepu, 5 stepových
týmů /50 účastníků, doprava

20.000,-

6.000,- Kč

15.000,-

6.000, Kč

17.000,-

6.000,-Kč

56.000,- Kč

19.000,- Kč

SK Děčín, o.s.

Fotbalová Akademie
Petra Voříška, z.s.,
Děčín

C) Pořádání sportovní
reprezentativní akce
10. ročník Memoriálu Vlastimila
Koči, závod s mezinárodní
účastí, 14.7.2015 LAS ul.Práce
B)Nadstandartní reprezentace
města Děčín
Mezinárodní turnaj mládeže
Garsten, Rakousko, doprava

Sportovní komise
navrhuje částku:

Závěr hlasování : ANO 6x, OSK zajistí materiál do jednání RM v termínu 7. 7. 2015.

K bodu 4/ Různé:
a)Informace: Finanční prostředky - na průběžnou podporu sportu
Předseda sportovní komise informoval o stavu čerpání účelových dotací na kapitole sport:
K dnešnímu dni (období leden – červen 2015) sportovní navrhla radě města k rozdělení celkovou
částku ve výši 3.300 tis. Kč. Tím byly finanční prostředky na oblast sportovní činnosti vyčerpány.
Závěr: Sportovní komise bere na vědomí.
b) Návrh koncepce sportu, pohybových a volnočasových aktivit v Děčíně
JUDr. Pavel Horák předložil sportovní komisi zpracovaný návrh pro další jednání. Jedná se návrh
Koncepce sportu, pohybových a volnočasových aktivit v Děčíně, který s návrhem doplnit tento
materiál ke Koncepci Prorodinné politiky, schválené 25.9.2014.
Závěr: Sportovní komise bere na vědomí a ukládá členům připravit své další doplňky k této oblasti
K bodu 6/Závěr jednání
Předseda komise poděkoval členům sportovní komise za účast a informoval o termínu dalšího
jednání, které se uskuteční dne 02. 09. 2015, zasedací místnost magistrátu, budova ul. 28. října 2,
Děčín I od 13:00 hodin.
V Děčíně dne 24. 06. 2015
Zapsala: Soňa Kapicová, v.r.

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

