Statutární město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 24. 02. 2016, 13:00 hodin, zasedací místnost TJ Union
Děčín, Děčín IX – Bynov.
Přítomni:
Ing. Rostislav Donát, JUDr. Pavel Horák, Jitka Jirušová, Dušan Kamenický, Milan
Veselý, Lukáš Trnka, Jaroslav Rejnart, Ing. Tomáš Štěpánek, Hana Pacinová a Mgr. Hana
Cermonová.
Omluveni: Dagmar Toncarová
Všichni členové komise odpracovali v měsíci únoru 2016 celkem 3 hodiny.
Program:
1/ Kontrola plnění úkolů zápisu 1/2016.
2/ Prohlídka objektu – kabiny TJ Union Děčín
3/ Různé
4/ Závěr
K bodu 1/Kontrola úkolů
Předseda sportovní komise Ing. Donát, zahájil jednání výjezdní komise sportovní a informoval
přítomné o úkolech z minulého jednání komise a informoval o projednávání úkolu ohledně
sportovní haly:
K bodu: Sportovní hala, Děčín IX Bynov, následná jednání
V minulém jednání sportovní komise byl předložen návrh, který vycházel z Analýzy tělocvičen a
sportovních hal v Děčín a byl projednán návrh na realizaci sportovní haly (na pozemkových
parcelách v majetku Statutárního města Děčín, k.ú. Bynov p.p.č 761/105, 761/4).
Jednání – zjištění: Bohužel na pozemku jsou umístěny plynová vedení RWE, které nejdou
přemístit. Pozemek tedy nelze využít pro stavbu sportovní haly.
Závěr: sportovní komise bere na vědomí
K bodu 2/ Po projednání bodu č. 1 byli členové komise pozváni zástupci TJ Union Děčín k
prohlídce objektu
Přítomní členové sportovní komise se zúčastnili prohlídky objektu TJ Union Děčín, na který
koncem roku 2015 obdržel TJ Union Děčín - Bynov finanční výpomoc ve formě zápůjčky ve výši
300.000,- Kč. Zápůjčka je splatná k 31.12.2016. Členy komise uvítal předseda TJ Union Děčín pan
Jindřich Zlámal, spolu se členy výboru panem Kvapilem a panem Štětkou.
Program v TJ Union Děčín:
- seznámení s objektem a jeho prohlídka (klubovna, posilovna, sprchy, wc ,kabiny hráčů
apod.
- seznámení s činností klubu, 70 let činnosti,
- seznámení s členskou základnou: děti do 15 let 48, mládež 16-21 let – 3 a dospělých od
22 let 45.
- Cíle a úkoly fotbalového a kuželkářského klubu
K bodu 3/ Různé – Diskuse za účasti zástupců TJ Union Děčín
Mgr. Hana Cermonová – dotaz - sídlištní mládež a její možné zapojení v TJ Union Děčín
p. L. Trnka – nábory dětí a mládeže, formy; čerpání nejen ze ZŠ Bynov, ale i ZŠ Vojanova,
osloveno cca 200 dětí, o trénink dále projevilo zájem minimální množství
p. Štětka – talentovaná mládež odchází do jiných klubů, rodiče nechtějí hradit rodičovské
příspěvky a existuje velký problém děti ke sportu přivést
JUDr. Horák – děti zapojovat již od 5 let, všeobecná průprava, většinou pak zůstávají u sportu u
kterého jsou od malička, viz. Atletika, volejbal, kajak, tenis, hokej, basket a také fotbal, který se
řadí k oblíbeným sportům dětí a mládeže
p. Zlámal, předseda klubu – plány a cíle oddílu
- uvedl, že v současné době v oddíle sportuje cca 60 dětí a mládeže

-

v prostorách nových kabin rozšířit posilovnu a zřídit cvičebnu zumby také pro veřejnost,
hernu pro stolní tenis a dále i ostatní prostory využívat
horní hřiště, úpravy- rozšíření činnosti klubu např. lukostřelba,
družstvo kuželkářské chce rozšířit činnost s handicapovanými
vznesl požadavek k větší finanční podpoře celkové činnosti oddílu ze strany města,
především pak do zázemí oddílu, např. zavlažovací systém na hřišti (pozemek je v majetku
města) a dále nový povrch v kuželkárně.
uvedl cíl fotbalového oddílu, a to sestavení a fungování dorosteneckého družstva od
podzimní části sezony 2016/17
na pozemku před kabinami bude vystavěna restaurace, která bude sloužit jako zázemí pro
sportovce.

Ing. Donát – informoval přítomné členy TJ Union:
- o záměrech komise sportovní v návaznosti na přijatou Koncepci podpory sportu,
pohybových a volnočasových aktivit v Děčíně s tím, že sportovní komisí bude jednoznačně
podporována vždy prokazatelná dlouhodobá činnost s mládeží do 18 let. Dále pak
samozřejmě Akce sportovního kalendáře a Reprezentace města na akcích typu mistroství a
jiné význačné. Na ty akce bude možné žádat o podporu města ještě v průběhu roku 2016
po zveřejnění výzvy.
jednoznačná podpora sportovních subjektů ve vztahu k údržbě jejich majetku a zařízení
není podle Koncepce podpory sportu možná. Zde je nutnost ze strany sportovních subjektů
řešit získávání dotačních titulů především z jiných zdrojů (sponzoři, Ústecký kraj, MŠMT ČR
aj.)
Předseda komise poděkoval za přijetí a prezentaci klubu TJ Union Děčín
Jednání sportovní komise dále pokračovalo pouze za účasti členů sportovní komise.
Ing. Donát – informoval přítomné členy
- Sportovní komise po projednání žádostí navrhuje radě města Děčín poskytnout dotace
zejména k zajištění podpory realizace projektů, které zahrnují aktivity, na kterých má město
zájem, významně město reprezentují a vychází z Koncepce podpory sportu a jsou
v souladu s kriterii pro poskytování dotací v celkové výši 7.346.000,- Kč. Částka
k rozdělení byla oproti návrhu zkrácena
dotace pro rok 2016 jsou teprve ve fázi projednávání a jsou připraveny pro radu města
dne 1.3. 2016.
J.Rejnart – informace o dotačních titulech MŠMT ČR – investice.
K bodu 4/ Závěr jednání
Předseda komise poděkoval členům sportovní komise za aktivní účast a informoval o předběžném
termínu dalšího jednání, které se uskuteční v objektu Sportovní haly Maroldova Děčín, čas a
termín bude upřesněn po dohodě s předsedou klubu.
V Děčíně dne 29.02.2016
Zapsala: Soňa Kapicová

Ing. Rostislav Donát v. r.
předseda sportovní komise

