Statutární město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 09. 09. 2015, 13:00 hodin, zasedací místnost odboru
OSV, Magistrát statutárního města Děčín, budova B1, Děčín I
Přítomni: Ing. Rostislav Donát, JUDr. Pavel Horák, Jaroslav Rejnart, Dušan Kamenický,
Ing.Tomáš Štěpánek, Hana Pacinová, Milan Veselý, Dagmar Toncarová a Lukáš Trnka.
Hosté : Mgr. Hana Cermonová, náměstkyně primátorky, Mgr. Roman Stružinský, předseda komise
pro vzdělávání
Omluveni: Jitka Jirušová
Všichni členové komise odpracovali v měsíci září 2015 2,5 hodiny.
Program:
1/ Kontrola úkolů z minulého zasedání sportovní komise - předseda komise
2/ Systém rozdělování dotací – přípravy Koncepce sportu
3/ Došlé žádosti o dotace – TJ Union Děčín
4 /Různé - Příprava vyhlášení ankety „O neúspěšnějšího sportovce roku 2015“
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.Jednalo se o 4 žádosti o dotaci v oblasti sportu, dotace včetně smluv byly
schváleny v celkové výši 19 tis. Kč.
Závěr: sportovní komise bere na vědomí
K bodu 2/ Systém rozdělování dotací – příprava Koncepce sportu, pohybových a
volnočasových aktivit v Děčíně.
Ing. Donát uvedl zpracovaný návrh koncepce pana JUDr. Pavla Horáka, který se zabývá těmito
oblastmi
a) Mediálně a divácky atraktivní sporty
b) Podpora masového a výkonnostního sportu
c) Podpora činnosti mládeže
d) Akce sportovního kalendáře
e) Volnočasové aktivity
f) Mimořádné dotace,
g) Otázky dotací na provoz, opravy a údržbu sportovních zařízení a sportovišť v majetku
spolků
Návrh systému pro rozdělování dotací je nutno ještě dopracovat o další návrhy a připomínky
členů, poté bude předložen do jednání RM v návaznosti na dotační tituly pro rok 2017.
Diskuse k uvedenému bodu:
a) JUDr.. Pavel Horák – objasnil, že uvedená koncepce, kterou zpracoval a předložil vychází
ze schváleného materiálu „ Koncepce prorodinné politiky“, která byla v roce 2014 schválena.
Jedná se o oblast města přátelská rodinám , uvedený materiál jej doplňuje a dopracovává o
oblast sportu.
Další oblastí, kde by měl být sport a volnočasové aktivity zahrnut je IPRM – podpora
životního prostření, infrastruktury, turistiky, ochrana kulturního dědictví, toto vše propojit
s oblastí sportu a volnočasových aktivit.
b) Jaroslav Rejnart – informoval o připravovaných projektech MŠMT ČR v oblasti sportu,
podmínky, registrace přes datové schránky. Materiál upřesňuje kdo bude moci stavět
sportovní haly, jako žadatel – spolky. Dotace pro r. 2016 přes celorepublikové spolky,
asociace, sokolské župy v termínu do 31.12.2015.
Závěr: Sportovní komise připraví pracovní skupinu k dopracování uvedeného návrhu koncepce
sportu po připomínkách a doplnění jednotlivých členů sportovní komise s termínem pro rok 2017.

Svolání pracovní skupiny zajistí: Ing. Donát, předseda sportovní komise v termínu 10/2015 ve
spolupráci s paní Dagmar Toncarovou.
K bodu 3/ Došlé žádosti o dotace, členové komise projednali došlou žádost.
Žadatel – SK, OS

Akce –účel

požadavek

TJ Union Děčín

Regenerace travnatého hřiště a
sanace budovy po požáru

73.500,- Kč

Sportovní komise
navrhuje částku:
35.000,- Kč

Závěr hlasování : ANO 9x, OSK zajistí materiál do jednání RM v termínu do 10/2015 s tím, že
projedná možnosti posílení rozpočtu na oblast sportu. V současné době jsou finanční prostředky
na dotace v oblasti sportu již vyčerpány.
K bodu 4/ Různé:
a) Finanční prostředky - na průběžnou podporu sportu
Paní Dagmar Toncarová, společně s předsedou sportovní komise informovala o stavu čerpání
účelových dotací na kapitole sport, ve které byly již rozděleny všechny přidělené finanční
prostředky na průběžnou podporu. Na základě žádostí o finanční dotace, se kterými se obrací
sportovní kluby, spolky a tělovýchovné jednoty na sportovní komisi, požádá sportovní komise
radu města o posílení rozpočtu r. 2015 – na oblast sportu, ostatní tělovýchovnou činnost
(projekty průběžné podpory) ve výši 300.000,- Kč. Zároveň se sportovní komise pro rok
2016 obrací na radu města s žádostí o posílení rozpočtu na děti a mládež – projekty
průběžné podpory na z dosavadních 3,5 mil na 4,5 mil. Kč. Paní D. Toncarová bude na
jednání RM informovat o požadavku sportovní komise.
Závěr: sportovní komise souhlasí a pověřuje p.Toncarovou informovat RM o závěrech jednání
sportovní komise
b) IV. ročník Školy sportu pro děti z mateřských škol
Mgr. Roman Stružinský informoval sportovní komisi o projektu, který začíná 5.10.2015 a je
zaměřený na děti z MŠ ve věku od 4 – 6 let. Předal členům komise podrobnosti o tomto projektu,
více na www.skolasportu.eu.
Závěr: Sportovní komise bere informaci na vědomí.
c)Anketa „ O nejúspěšnějšího sportovce roku 2015“
Sportovní komise projednala vyhlášení ankety „ O nejúspěšnějšího sportovce roku 2015“, která je
každoročně statutárním městem Děčín vyhlašována pro tyto kategorie:
a) sportovci do 18 let 1.- 3. místo v rámci MČR, ME a MS
- Mládežnické kolektivy do 18 let
- Trenér/ cvičitel / osobnost sportu (za celoživotní činnost v oblasti sportu)
b) sportovci nad 18 let - 1. místa u MČR, 1.-3. ME a MS
Závěr: Sportovní komise souhlasí s vyhlášením Ankety s termínem uzávěrky 31.10.2015, OŠK
připraví podklady pro zveřejnění. T: 30.9.2015.
K bodu 6/Závěr jednání
Předseda komise poděkoval členům sportovní komise a hostům za účast a informoval o termínu
dalšího jednání, které se uskuteční dne 07. 10. 2015, zasedací místnost magistrátu, budova ul. 28.
října 2, Děčín I od 13:00 hodin.
V Děčíně dne 14. 09. 2015
Zapsala: Soňa Kapicová v.r.

Ing. Rostislav Donát v.r.
předseda sportovní komise

