Statutární město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 27. 04. 2016, 13:00 hodin, hala Ul. Práce
Přítomni: Ing. Rostislav Donát, JUDr. Pavel Horák, Jitka Jirušová, Dušan Kamenický, Milan Veselý,
Lukáš Trnka, Jaroslav Rejnart, Ing. Tomáš Štěpánek, Hana Pacinová, Dagmar Toncarová
Host: Mgr. Martina Živná
Všichni členové komise odpracovali v měsíci dubnu 2016 celkem 3 hodiny.
Program:
1/ Kontrola plnění úkolů zápisu 3/2016.
2/ Činnost Sportovního klubu Děčín
3/ Různé - žádosti
4/ Diskuse
5/ Závěr
K bodu 1/Kontrola úkolů
Předseda sportovní komise Ing. Donát, zahájil výjezdní jednání komise sportovní a informoval
přítomné o úkolech z minulého jednání komise.
Závěr: členové berou na vědomí
K bodu 2/
Seznámení s činností Sportovního klubu Děčín
Dlouholetá tradice činnosti s dětmi a mládeží v Děčíně,
Sportovní klub Děčín má 10 oddílů a patří mezi největší v Děčíně, ale i v regionu.
Celkem děti do 15 let 202 členů
Mládež 16 - 21
111 členů
Dosp. od 22 let
400 členů
Především se jedná o oddíl atletiky, vodní pólo, badminton, horolezecký oddíl, Klub orientačního
běhu, šachový oddíl, tenisový oddíl, oddíl rekreační tělovýchovy (zapojení ASPV), postižení plavci.
- Reprezentace v oblastních, celorepublikových soutěžích
- Trenérský tým – zkušení a školení trenéři,
- Účast v soutěžích – oblast, kraj, MČR
- Propagace – Princip, Děčínský deník, www stránky
Seznámení s využitím sportovní haly Ul. Práce
Mgr. Živná a JUDr. Horák informovali sportovní komisi o využití sportovní haly Ul. Práce, Děčín IV.
Historie – haly Maroldova a Ul. Práce, informovali o záležitosti spojené s podáním výpovědi
smlouvy na provozování sportovní haly,
Diskuse k činnosti klubu a provozu haly
Závěr: Předseda komise a) poděkoval zástupcům SK Děčín o. s. za přednesené informace k práci
s dětmi a mládeží, práce dospělých týmů.
b) členové sportovní komise berou na vědomí přednesené informace ke stávajícímu stavu jednání
mezi městem Děčín a Sportovním klubem Děčín, o.s., předseda bude komisi dále informovat o
celkovém vývoji provozování sportovní haly ul. Práce a současně požádá vedení města o
informace v této věci.

bodu 3/ Různé
Došlé žádosti o dotaci v oblasti sportu
a/ Plavecký klub Děčín, z.s. – nově založený klub s registrací po uzávěrce dotací 2016.
2 Projekty - Plavecký open Děčín (květen 2016) a Vánoční kapr (prosinec 2016)
– celkové náklady 64 tis. Kč, žádost o 25.600,-. Kč.
Závěr: Sportovní komise doporučuje dotaci na pronájmy bazénu ve výši 10.000,- Kč.
Hlasování 10x ANO

b/ Plastik Model Klub Děčín –Ústí nad Labem, spolek
Projekt MČR 40. ročník soutěže stavitelů plastikových modelů Děčínská Kotva 2016.
Celkové náklady 20.000,- Kč, Požadavek 5.000,- Kč
Závěr: Sportovní komise doporučuje dotaci na ceny pro účastníky ve výši 5.000,-Kč.
Hlasování 10x ANO

K bodu 4/ Diskuse
V návaznosti na schválenou „Koncepci sportu, pohybových a volnočasových aktivit“ projednat
Interní metodiku při zohledňování výše dotací pro období 2016-2020 – Kritéria pro přidělování
dotací.
Závěr: OŠK zašle stávající kritéria členům komise.
K bodu 5/ Závěr jednání
Předseda komise poděkoval členům sportovní komise za aktivní účast a informoval o předběžném
termínu dalšího jednání, které se uskuteční 25. 05. 2016, od 13:00 hodin.

V Děčíně dne 02. 05. 2016
Zapsala: Soňa Kapicová

Ing. Rostislav Donát v. r.
předseda sportovní komise

