Statutární město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 07.10. 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, Milan
Veselý, Dagmar Toncarová , Lukáš Trnka, Jitka Jirušová
Hosté : Mgr. Hana Cermonová, náměstkyně primátorky, Mgr. Bc. Iva Bajerová, vedoucí odboru
OŠK.
Omluveni: Ing.Tomáš Štěpánek, Hana Pacinová.
Všichni členové komise odpracovali v měsíci říjnu 2015 2 hodiny.
Program:
1/ Kontrola úkolů z minulého zasedání sportovní komise - předseda komise
2/ Systém rozdělování dotací – přípravy Koncepce sportu
3/ Došlé žádosti o dotace – HC Grizzly Děčín, s.r.o., SK Březiny Děčín
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.Jednalo se o žádost TJ UNION Děčín, dotace včetně smlouvy byla
schválena v celkové výši 35 tis. Kč. Rozpočtové opatření budu předloženo v následné radě.
Závěr: sportovní komise bere na vědomí
K bodu 2/ Systém rozdělování dotací – příprava Koncepce sportu, pohybových a
volnočasových aktivit v Děčíně.
A) KONCEPCE
Ing. Donát uvedl rozpracování návrhu koncepce v oblasti sportu, který se zabývá těmito oblastmi:
a) Podpora preferovaných sportů - mediálně a divácky atraktivní sporty – byla předložena
definice preferovaných sportů prostřednictvím sportovních klubů (spolků) včetně kritérií,
které musejí tyto subjekty splňovat- Závěr: materiál projednán a schválen viz. Příloha.
b) Podpora masového a výkonnostního sportu – byl prodiskutován věcný záměr podpory
sportovní činnosti. Tato podpora se dále nebude týkat sportovních klubů podporovaných
mezi preferovanými sporty - Závěr: členové komise do pondělí 12.10.2015 zašlou své
připomínky ke zpracování.
c) Podpora činnosti mládeže - Závěr: členové komise do pondělí 12.10.2015 zašlou své
připomínky ke zpracování.
d) Akce sportovního kalendáře – Závěr: budou zařazeny dle stávajících zásad
e) Volnočasové aktivity – Závěr: v rámci kriterií pro přidělování dotací budou posuzovány
samostatně
Veškeré připomínky a návrhy budou zpracovány do jednání sportovní komise dne 21. 10. 2015.
Následně bude materiál předložen do jednání RM v návaznosti na připravované dotační tituly pro
rok 2016.
B) ROZPOČET
Projednávané návrhy v připravovaném rozpočtu pro rok 2016
11.§ 3412 – sportovní zařízení v majetku města
- u této části ponechat pouze sportovní zařízení v majetku města tedy provoz ve výši 8.850 tis.
Kč

- příspěvkovou organizaci Děčínská sportovní oddělit s uvedenou částkou 14.950 tis. Kč,
Jedná se pouze o úpravu tabulky s tím, že bude zviditelněna oblast sportu mimo p.o.

12.§3419 – ostatní činnost v tělovýchově
a) projekty a b) podpora v průběhu roku – částky ponechat
c) sportovní kluby ( mediálně a divácky atraktivní kluby – nově preferované sporty) navýšit
o 1.020 tis.Kč na celkovou částku 5.150 tis. Kč
tímto navýšením je řešena především dotace na činnost mládeže u těchto vybraných klubů ( tyto
kluby již nebudou žádat v rámci projektů průběžné podpory)
-

Vysvětlivka k bodu c) – Jedná se o navýšení podpory sportovních klubů u preferovaných sportů
(mediálně a divácky atraktivní kluby) na částku 5.150 tis. Kč.
Mezi sportovními kluby (spolky) preferovaných sportů sportovní komise navrhuje na základě
předpokládaného splnění požadovaných kritérií zařadit tyto sportovní subjekty:
basketbal – BK Armex Děčín s.r.o. + Basketbalový klub Děčín
hokej – HC Grizzly Děčín s.r.o. + HC Děčín
fotbal – společně FK JUNIOR Děčín + Fotbalová akademie Petra Voříška
V případě navýšení rozpočtu u těchto klubu budou kluby hradit i činnost svých dětských a
mládežnických oddílů z přímo určené částky v rámci poskytnuté podpory.
Box – BC Armex Děčín by nebyl zařazen a bude si žádat v rámci řádných dotací pro podpora
masového a výkonnostního sportu rok 2016.
Závěr: Sportovní komise schvaluje a ukládá předsedovi komise projednat tento návrh na odboru
ekonomickém
T: 09.10.2015

K bodu 3/ Došlé žádosti o dotace, členové komise projednali 2 došlé žádosti
1/ Žadatel – SK, OS

Akce –účel

požadavek

HC Grizzly Děčín
s.r.o.

II NHL 2015/16

350.000,-

Sportovní komise
navrhuje :
350.000,- Kč

Závěr : OSK zajistí materiál do jednání RM v termínu do 11/2015 s tím, že projedná možnosti
posílení rozpočtu na oblast sportu. V současné době jsou finanční prostředky na dotace v oblasti
sportu již vyčerpány, dotace je na zvážení rady města.
2/ Žadatel – SK

Akce – účel

Požadavek

SK Březiny, Děčín

2 fotbalové branky

24.000,-Kč

Sportovní komise
navrhuje :
Neúplná žádost
Doporučeno 0

Závěr: Žádost podat v řádném termínu pro rok 2016.
K bodu 4/ Různé:
Sportovní zařízení v majetku města:
Sportovní komise se seznámila s materiálem Inventura závazků sportovních zařízení, ze kterého
vyplývá, že smlouvy byly uzavřeny nejednotným způsobem (smlouva o nájmu, mandátní smlouva
apod.). Tuto již zpracovanou analýzu bereme na vědomí s tím, že se jedná o historický dané
skutečnosti, které s ohledem na různé okolnosti (zajištění provozu generálním partnerem, čerpání
dotací, směny pozemků atd) byly právně uzavřeny různým způsobem, u nájemních smluv s různou

délkou trvání.
Závěr: Sportovní komise do budoucna doporučuje jejich sjednocení ve vztahu poskytování dotací
jak na provoz těchto zařízení, tak i na údržbu a současné lepší plánování investic do tohoto
majetku. Současně doporučujeme zvážení jednotné správy těchto zařízení jedním odborem –
odborem OMH
K bodu 5/Závěr jednání
Předseda komise poděkoval členům sportovní komise a hostům za účast a informoval o termínu
dalšího jednání, které se uskuteční dne 21. 10. 2015, zasedací místnost magistrátu, budova ul. 28.
října 2, Děčín I od 13:00 hodin.
V Děčíně dne 07.10. 2015
Zapsala: Soňa Kapicová v. r.

Ing. Rostislav Donát v. r.
předseda sportovní komise

