Statutární město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 15.06.2016, 13:00 hodin, MM Děčín, budova B1, OSK
Přítomni: Ing. Rostislav Donát, Dušan Kamenický, Milan Veselý, Lukáš Trnka, Jaroslav Rejnart,
Dagmar Toncarová, Ing. Tomáš Štěpánek, JUDr. Pavel Horák.
Omluveni: Hana Pacinová a Jitka Jirušová.
Hosté: Mgr. Hana Cermonová a Mgr. Bc. Iva Bajerová
Všichni členové komise odpracovali dne 15.06. 2016 celkem 3 hodiny.
Program:
1/ Kontrola plnění úkolů zápisu z min. jednání
2/ Jednací řád – upřesnění
3/ Parametry – ke způsobu přidělování finančních dotací pro rok 2017 pro sportovní subjekty
3/ Různé - žádosti
4/ Diskuse
5/ Závěr
K bodu 1 / Kontrola plnění úkolů
Předseda sportovní komise Ing. Donát, zahájil jednání sportovní komise a informoval přítomné o
úkolech z minulého jednání komise.
Rada města projednala doporučené návrhy komise na finanční dotace v celkové výši 22 tis. Kč a
vše takto schválila na svém zasedání dne 07. 06. 2016.
Závěr: členové berou na vědomí
K bodu 2 / Jednací řád komise
Sportovní komise projednala a upřesnila jednotlivé úkoly vycházející z jednacího řádu pro činnost
sportovní komise.
Závěr: členové komise berou na vědomí
bodu 3 / Informace k úkolu – Parametry
Předseda komise Ing. Donát informoval jednání sportovní komise o zajištění úkolu, který byl zadán
ve znění: nastavit parametry ke způsobu přidělování finančních dotací pro rok 2017 pro
sportovní subjekty.
Členové sportovní komise i hosté se v rámci diskuse vyjádřili k nastaveným kriteriím, parametrům
hodnocení, které vycházejí z Koncepce podpory sportu, pohybových a volnočasových aktivit
v Děčíně, která se dělí dále na jednotlivé oblasti, které mají nastaveny jednotlivé parametry, které
musí daný subjekt splnit, aby se mohl zařadit do této skupiny podpory.
Ing. Donát do jednání tohoto bodu dále předložil upřesněný materiál Interní metodika při
zohledňování výše dotací doporučovaných sportovní komisí Radě města Děčín pro období 20162020. Nastavená kritéria a parametry jsou specifikována dle jednotlivých oblastí:
A) Preferované, mediálně a divácky atraktivní sporty
B) Sportovní činnosti mládeže - podpora systematické dlouhodobé činnosti mládeže ve věku
do 19 let.
C) Akce sportovního kalendáře - podpora pořádání sportovních akcí mimořádného a
reprezentativního charakteru
D) Mimořádná podpora - nadstandardní reprezentace města
E) Volnočasové aktivity



Závěr:
Členové komise konstatovali, že navržený systém přidělování dotací je průhlednější,
nastavené parametry pro jednotlivé skupiny A, B, C, D, E jsou přesně specifikovány, co
musí která oblast splňovat. Pro přidělování finančních dotací dále sportovní komise bude
využívat předloženou Metodiku pro zohledňování výše dotací doporučovaných sportovní
komisí pro Radu města pro období 2016 – 2020 a členové komise mohou navrhnou do
příštího jednání sportovní komise v září 2016 úpravy, doplnění či upřesnění kritérií
uvedených v Metodice.
T: 1. září 2016
Z: členové sportovní komise
Sportovní komise bude spolupracovat s OSK na přípravě harmonogramu podávání žádostí
o dotace k výzvě pro rok 2017 dle Koncepce podpory sportu, pohybových a volnočasových
aktivit
T: 30. 11. 2016
Z: předseda sportovní komise
Odbor školství a kultury ověří možnost zavedení elektronické tabulky Žádost o dotaci
(žádost - obsahový projekt a rozpočet); Subjekt by však musel dodržet podání i písemné
žádosti se všemi povinnými přílohami, v případě elektronické žádosti se jedná se o zlepšení
možnosti v rámci posuzování jednotlivých projektů (jedná se především o dotační titul na
činnost na počátku roku).
T: 10/2016
Z: OSK

K bodu 4/ Různé
A/ Žádosti o dotace
C/ Akce sportovního kalendáře - podpora pořádání sportovních akcí mimořádného a
reprezentativního charakteru
D/ Mimořádná podpora - nadstandardní reprezentace města
Projednané žádosti o dotace a návrh:
1/ TJ Kajak Děčín z. s. – akce: MEJ Plovdiv, rychlostní kanoistika, účast Kateřiny Zárubové,15 let:
žádost 18.000,- Kč; návrh sportovní komise 10.000,- Kč (doprava), D) Mimořádná podpora –
nadstandardní reprezentace města.
2/ Klub vodních motoristů Děčín, o. s. – akce: MS Lotyšsko, účast 3 členů KVM Děčín, jednotlivci:
Vojtěch Duda, Kateřina Dudová, Miroslav Bačkovský: žádost 20.000,- Kč (materiál – trička,
soupravy); návrh sportovní komise 6.000,- Kč (materiál); D) Mimořádná podpora – nadstandardní
reprezentace města.
3/ Sokolská župa Severočeská-Novákova, pobočný spolek; organizace akce Tyršův Děčín 2016,
18. 09. 2016 prezentace mládežnických sportovních klubů a spolků; žádost 23.000,- Kč; návrh
sportovní komise 20.000,- Kč (PHM, služby, pronájem). C) Akce sportovního kalendáře.
4/ Občanské sdružení ČKSD Děčín - akce: TK Prestige Děčín účast na MČR Zlín, MČR Česká
Lípa, ME Amsterodam, Holandsko – reprezentace města Děčín - Valentýna Dzurková 11 let (ME),
členové taneční skupiny Prestige účast 2x MČR (doprava, startovné), žádost 20.000,- Kč, návrh
sportovní komise 10.000,- Kč. D) Mimořádná podpora – nadstandardní reprezentace města.
5/ Libor Stružinský, F.o., Jezdectví - žádost pro František Stružinský, 15 let, ME Jezdectví - skoky,
Irsko - Millstreet, žádost 50.000,- Kč, návrh sportovní komise 25.000,- Kč.
D) Mimořádná podpora - nadstandardní reprezentace města.
Závěr: sportovní komise schvaluje navržené částky k jednotlivým projektům a doporučuje radě
města ke schválení, 8x ANO

K bodu 5/ Diskuse






Sportovní víceúčelová hala – p. Dagmar Toncarová informovala o dalším jednání
v návaznosti na možnou výstavbu víceúčelové sportovní haly na pozemku města v části
města Děčín IX – Bynov. Jednání se týkají otázky již položených sítí plynu na tomto
pozemku a jak drahé by tyto přeložky byly? Sportovní komise bude tento úkol sledovat a
žádá p.Toncarovou o průběžné informace.
Dotace a VP- Mgr. Bc. Iva Bajerová – informace o oblasti veřejné podpory ve vztahu
k přidělovaným dotacím.
Nadační fond - JUDr. Pavel Horák přednesl návrh o možném založení „Nadačního fondu“
pro oblast sportu. K této oblasti bude sportovní komise ještě dále informována (září 2016).
Peníze z loterií za rok 2015 - p. Jaroslav Rejnart – přednesl dotaz kolik peněz obdrželo
město Děčín z loterií v roce 2015 a kolik z toho šlo do oblasti sportu?
Sportovní komise pověřuje předsedu Ing.Donáta o dalším jednání na OE ke zjištění tohoto
úkolu. T: září 2016

K bodu 5 / Závěr jednání
Předseda komise poděkoval členům sportovní komise za aktivní účast a informoval o příštím
termínu dalšího jednání, které se uskuteční 07. září 2016, místo jednání bude včas rozesláno.
V Děčíně dne 22.06.2016
Zapsala: Soňa Kapicová

Ing. Rostislav Donát v. r.
předseda sportovní komise

