Statutární město Děčín
Zápis
z jednání komise sportovní, konané dne 05.10.2016, 13:00 hodin, MM Děčín, budova B1, OSK
Přítomni: Ing. Rostislav Donát, Milan Veselý, Jaroslav Rejnart, Dagmar Toncarová, Ing. Tomáš
Štěpánek a JUDr. Pavel Horák.
Omluveni: Dušan Kamenický, Lukáš Trnka, Hana Pacinová a Jitka Jirušová.
Hosté: Mgr. Hana Cermonová
Všichni členové komise odpracovali dne 05. 10. 2016 celkem 2 hodiny.
Program:
1/ Kontrola plnění úkolů zápisu z min. jednání
2/ Víceúčelová sportovní hala Bynov – úkoly:přeložení sítí, pracovní skupina
3/ Modulární Pumptrack park Děčín – ověřit zájem
4/ Parametry – ke způsobu přidělování finančních dotací pro rok 2017 pro sportovní subjekty
5/ Různé - žádosti
6/ Diskuse
7/ 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. Závěr: členové berou na vědomí
K bodu 2 / Víceúčelová sportovní hala Bynov
Jednání k úkolu z PVO 161414: prověřit možnost a potřebné náklady na přeložení sítí na pozemku
města v části Děčín IX – Bynov, pro možnou výstavbu víceúčelové sportovní haly, informace pro
sportovní komisi bude ověřena ve spolupráci s OR p. Hercíkovou.
Sportovní komise doporučuje vytvoření pracovní skupiny k projektu sportovní hala Děčín IX Bynov,
ve složení: Ing. Rostislav Donát, Dagmar Toncarová, Ing. Tomáš Štěpánek, Ing. Milan Schwarz,
Mgr. Josef Herclík a Petr Procházka.
Hlasování: 6x ANO
.
K bodu 3/ Modulární Pumptrack park Děčín
Projekt byl rozeslán k ověření možného zájmu sportovní veřejnosti, jednotlivců apod.
Termín návratnosti informací: 11/2016.
Závěr: Sportovní komise bere informaci na vědomí.
K bodu 4/ Vyhlášení ankety „O nejlepšího sportovce roku 2016“
Termín uzávěrky podání návrhů je do 31. 10. 2016;
11/2016 – projednání návrhů v komisi sportovní a dále v Radě města.
12/2016 – 8.12.2016 uskutečnění slavnostního ocenění.
11:00 hodin sportovci - děti a mládež do 18 let, 18:00 hodin sportovci - nad 18 let.
Pro rok 2016 ocenění ponechat i pro veterány.
Závěr: členové komise souhlasí.
Hlasování 6x ANO.
K bodu 5/ Tyršův Děčín
Dagmar Toncarová seznámila s průběhem akce,která se uskutečnila 18.09.2016, Camp formou
přehlídka sportovních aktivit, zúčastnilo se cca 20 subjektů – 23 sportovních disciplin, vydány byly
památné odznaky Tyršův Děčín. Kladné hodnocení akce od účastníků - zúčastnilo cca 300 lidí.
Závěr: členové komise berou informaci na vědomí.

K bodu 6 / Informace k úkolu – Parametry
Jednání k úkolu z PVO OSK 169/201608 nastavit parametry ke způsobu přidělování
finančních dotací pro rok 2017 pro sportovní subjekty. Uzavřeno na jednání 7.9.2016.
V současné době je nově připravována elektronická žádost o dotace pro rok 2017, kdy bude
průběžně zajištěn přehled podaných žádostí o dotaci.
K bodu 7/ Různé
 Žádost o dotaci
Žádost TJ Kajak Děčín: č. j. MDC/88638/2016 ze dne 16.9.2016, Mezinárodní regata
v Holandském De Rijpu. T: 6. – 9.10.2016, účast :děti, mládež 12 účastníků TJ Kajak Děčín
Kategorie: K4 žactvo, dorost (dívky, chlapci), nadstandardní reprezentace města Děčín
Závěr:
Členové komise schválili žádost TJ Kajak Děčín a doporučují 15 tis. na dopravu účastníků.
Hlasování: 6x ANO.
Žádost SK Děčín: MDC/92383/2016, 29.9.2016, žádost zajištění sportovní činnosti mládeže ve
výši 50 tis. Kč.
Závěr:
Sportovní komise doporučuje projekt připravit pro rok 2017 – zaměření projektu se týká činnosti
SK Děčín, pro rok 2016 připravit požadavky týkající se majetku klubu.
Hlasování: 6x ANO.
K bodu 8 / Závěr jednání
Předseda komise poděkoval členům sportovní komise za aktivní účast a informoval o příštím
termínu dalšího jednání, které se uskuteční 2. listopadu 2016, místo jednání bude včas upřesněno.
V Děčíně dne 10.10.2016
Zapsala: Soňa Kapicová

Ing. Rostislav Donát v. r.
předseda sportovní komise

