Statutární město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 11. 11. 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
Omluveni: Jaroslav Rejnart, Jitka Jirušová.
Všichni členové komise odpracovali v měsíci listopadu 2015 celkem 2 hodiny.
Program:
1/ Kontrola plnění úkolů zápisu 10/2015.
2/ Sportovec roku 2015
3/ Výzva pro podávání žádostí o fin. podporu v programu sportu pro rok 2016
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 doporučeno rozhodnout v ZM dne 26.11.2015.
Závěr: sportovní komise bere na vědomí
K bodu 2/ Sportovec roku 2015
Sportovní komise projednala došlé výsledky sportovců města Děčín do 18 let a nad 18 let. Anketa
byla vyhlášení v září 2015 a lhůta pro odeslání 31.10.2015.
Sportovní komise doporučuje RM ke schválení tyto navržené sportovce a sportovní kolektivy:
Sportovci do 18 let: 28 jednotlivců, 4 mládežnické kolektivy, 4 trenéři/cvičitelé mládeže;
Sportovci nad 18 let:18 jednotlivců, 2 kolektivy, 1 osobnost (celoživotní činnost v oblasti sportu);
5 sportovců seniorů.
Slavnostní setkání sportovců se uskuteční dne 10.12.2015 v knihovním sále děčínského
zámku. Dopoledne od 11:00 hodin proběhne vyhodnocení sportovců do 18 let a odpoledne od
18:00 hodin budou ohodnoceni sportovci nad 18 let.
Závěr: 8x ANO, sportovní komise doporučuje navržené sportovce projednat v radě města
k ocenění.
K bodu 3/ Výzva pro předkládání žádostí o finanční dotaci v oblasti programu sportu pro rok
2016
Předseda komise seznámil členy komise s připravovanou výzvou, kterou statutární město Děčín
vyhlásí výzvu k předkládání žádostí o účelovou dotaci v oblasti programu podpory sportu,
pohybových a volnočasových aktivit v Děčíně pro rok 2016.
Dotace se poskytují zejména k podpoře realizace projektů, které zahrnují aktivity, na kterých má
město zájem, významně město reprezentují a vychází z Koncepce podpory sportu, pohybových a
volnočasových aktivit v Děčíně.
Typy účelových dotací
A) Mediálně a divácky atraktivní sporty;
B) Sportovní činnosti mládeže - podpora systematické dlouhodobé činnosti dětí a mládeže;
C) Akce sportovního kalendáře - podpora pořádání sportovních akcí mimořádného a
reprezentativního charakteru;
D) Mimořádná podpora - nadstandardní reprezentace města;
E) Volnočasové aktivity.
Výzva bude vyhlášena 1.12.2015.

Lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 01. 01. 2016 do 20. 01. 2016. Žádost o poskytnutí
dotace musí být zpracována na předepsaných formulářích, které jsou přílohou této výzvy a
podepsána oprávněným zástupcem žadatele. Žádost spolu s povinnými přílohami musí být
doručena nejpozději do 20. ledna 2016 odboru, který výzvu vyhlásil.
Závěr : 8x ANO,
K bodu 4/ Různé.
A) Sportovec roku 2015 pro region Děčín se uskuteční 5.2.2016 v Městském divadle Děčín
Závěr: sportovní komise bere na vědomí
B) Příprava k projednání rozpočtu na rok 2016, předseda komise informoval o jednání s OE
v návaznosti na připravovanou výzvu 2016
Závěr: sportovní komise bere na vědomí
C) Analýza tělocvičen a sortovních hal v Děčín, zpracoval a přednesl člen sportovní komise
Ing. T. Štěpánek
Závěr: Sportovní komise bere na vědomí a uvedených stavem se bude průběžně zabývat,
kopie materiálu bude předána vedení města k seznámení.
D) Projednání KONCEPCE podpory sportu, pohybových a volnočasových aktivit v Děčíně.
Rada města schválila předložený materiál dne 03.11.2015 s doporučením úpravy u
volnočasových aktivit v této specifikaci kritérií u bodu E) Volnočasové aktivity:
Podpora se tedy týká skupin mládeže do 18 let, které provozují volnočasové a sportovní
aktivity a nejsou registrovány ve sportovních klubech či svazech.
Závěr: 8x ANO, sportovní komise schvaluje navrženou specifikaci.
K bodu 5/ Závěr jednání
Předseda komise poděkoval členům sportovní komise za účast a informoval o termínu dalšího
jednání, které se uskuteční dne 10. 12. 2015, zámek Děčín od 11:00 hodin.sportovec roku do 18
let, v 18:00 hodin sportovec nad 18 let.

V Děčíně dne 16. 11. 2015
Zapsala: Soňa Kapicová v. r.

Ing. Rostislav Donát v. r.
předseda sportovní komise

