Statutární město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 21. 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,
Ing.Tomáš Štěpánek, Hana Pacinová, Milan Veselý, Jitka Jirušová, Dagmar Toncarová a Lukáš
Trnka.
Omluveni: Jaroslav Rejnart
Všichni členové komise odpracovali v měsíci říjnu 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 – HC Děčín Děčín, z.s.
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 splnění úkolů z min. jednání.
Závěr: sportovní komise bere na vědomí
K bodu 2/ Systém rozdělování dotací – příprava Koncepce podpory sportu, pohybových a
volnočasových aktivit v Děčíně.
Ing. Donát uvedl zpracovaný návrh koncepce, který byl dopracován o připomínky jednotlivých
členů. Připomínky a návrhy byly zaslány v termínu do 12.10.2015. Koncepce se zabývá těmito
oblastmi:
A) Preferované, mediálně a divácky atraktivní sporty.
B) Sportovní činnost mládeže – podpora systematické dlouhodobé činnosti mládeže ve věku
od 6 do 19 let.
C) Akce sportovního kalendáře – podpora pořádání sportovních akcí mimořádného a
reprezentativního charakteru.
D) Mimořádná podpora – nadstandardní reprezentace města.
E) Volnočasové aktivity.
Návrh systému pro rozdělování dotací byl podrobně projednán v diskusi.
K uvedenému systému rozdělování dotací budou zpracovány každoročně výzvy pro podávání
žádostí o dotace pro daný rok, která vychází z platných „Zásad pro přidělování dotací statutárního
města Děčín“. Tyto jsou aktualizovány v návaznosti na Občanský zákoník.
Zařazení žádosti do oblasti preferovaných, mediálně a divácky atraktivních sportů musí splňovat
další kriteria a základní parametry k této oblasti, poté může požádat o dotaci ve skupině A).
Následně budou vypsány 2 výzvy pro předkládání žádostí o dotace v oblasti sportu pro rok 2016
pro cílovou oblast A) a dále pro cílové oblasti B) - E), které budou předloženy ke schválení v radě
města.
Závěr: Hlasování 10x ANO, sportovní komise doporučuje radě města tento materiál ke schválení.
K bodu 3/ Došlé žádosti o dotace
členové komise projednali žádost o stažení došlé žádosti o dotaci od HC Grizzly Děčín, s.r.o.,
kterou komise projednávala dne 7.10.2015 a tuto nahrazuje žádostí o poskytnutí dotace pro HC
Děčín, z.s. na projekt pro mládež pro rok 2015.

Žadatel – SK, OS

Akce –účel

Požadavek

HC Děčín, z.s.

Dorostenecké a juniorské
soutěže 2015

500.000,- Kč

Sportovní komise
navrhuje částku:
Bere na vědomí
žádost, doporučuje
OSK projednat s OE
další postup
předložení do RM

Závěr hlasování : ANO 10x, OSK zajistí další jednání,materiál do jednání RM s tím, že projedná
možnosti posílení rozpočtu na oblast sportu s vedením města a dále s odborem ekonomickým.
V současné době jsou finanční prostředky OSK na ostatní tělovýchovnou činnost pro rok 2015 již
vyčerpány.
K bodu 4/ Různé:
Nejúspěšnější sportovec roku 2015 okresu Děčín
17. ročník vyhlášené ankety se uskuteční dne 5.2.2015 v Městském divadle Děčín. Tato anketa je
připravována s Českou unii sportu a Regionálním deníkem. Pořádající agentura se obrací o záštitu
nad akcí a finanční podporu ve výši 30.000,-Kč.
Závěr: sportovní komise doporučuje Anketu s dlouholetou tradicí pomoci uskutečnit společně
s kanceláří primátorky, o finanční prostředky na tuto akci byl každoročně posílen rozpočet OSK.
souhlasí a pověřuje p. Toncarovou informovat RM o závěrech jednání sportovní komise.
Hlasování 10x Ano
Nejlepší sportovec JUNIOR 2015
Sportovní komise se seznámila s vyhlašovanou novou anketou pro Juniory, nominace byly již
zveřejněny do 15.října 2015 a slavnostní večer se uskuteční 24.listopadu 2015 v Clarionu
Congress Hotelu v Ústí nad Labem. Hlasování elektronicky na www.tydeníky.cz.
Závěr: Sportovní komise bere na vědomí s tím, že v rámci našeho města se již zapojujeme do 2
anket pro nejlepší sportovce, včetně hodnocení dětí a mládeže, tedy juniorů. Žádné další finanční
prostředky na podporu této akce komise nedoporučuje.
Hlasování 10x Ano
Analýza tělocvičen a sportovních hal v Děčíně
Ing. Tomáš Štěpánek předložil sportovní komisi materiál – analýzu tělocvičen a sportovních hal
v Děčíně. Jedná se zmapování 19 tělocvičen a hal, kde žádná nemá parametry vhodné pro
soutěže např. florbalu, futsalu, házené. Cca 900 aktivních sportovců, polovina děti a mládež do 21
let. Turnaje se musí uskutečňovat v halách mimo Děčín což ovlivňuje např. náklady na dopravu.
Závěr: Sportovní komise bere na vědomí. Materiál bude předán k dalšímu jednání, zajistí předseda
komise Ing. Donát.
Hlasování: 10 Ano
Programy podpory tělovýchovy a sportu města Děčín pro rok 2016
Předseda komise sportovní informoval členy o materiálu, který zaslal člen komise pan Jaroslav
Rejnart pro dnešní jednání. Bohužel je nezaslatl v domluveném termínu do 12.10.2015, abychom
mohly vše projednat a zahrnout do dnešní diskuse. Materiál bude s panem Rejnartem projednán
na dalším jednání.
Závěr: Sportovní komise souhlasí
Hlasování: 10x Ano

K bodu 5/Závěr jednání
Předseda komise poděkoval členům sportovní komise za účast a informoval o termínu dalšího
jednání, které se uskuteční dne 11. 11. 2015, zasedací místnost magistrátu, budova ul. 28. října 2,
Děčín I od 13:00 hodin.
V Děčíně dne 23. 10. 2015
Zapsala: Soňa Kapicová v.r.

Ing. Rostislav Donát v.r.
předseda sportovní komise

