Statutární město Děčín
Zápis
z jednání komise sportovní, konané dne 02.11.2016, 13:00 hodin, MM Děčín, budova B1, OSK
Přítomni: Ing. Rostislav Donát, Jaroslav Rejnart, Dagmar Toncarová, Ing. Tomáš Štěpánek,
JUDr. Pavel Horák, Dušan Kamenický, Lukáš Trnka a Jitka Jirušová.
Omluveni: Hana Pacinová a Milan Veselý.
Hosté: Mgr. Hana Cermonová
Všichni členové komise odpracovali dne 02. 11. 2016 celkem 2 hodiny.
Program:
1/ Kontrola plnění úkolů zápisu z min. jednání
2/ Anketa „ O nejúspěšnějšího sportovce roku 2016.
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. Závěr: členové berou na vědomí
K bodu 2/ Vyhlášení ankety „O nejlepšího sportovce roku 2016“
Termín uzávěrky podání návrhů byl: 31. 10. 2016;
Sportovní komise projednala došlé návrhy, které doporučila radě města ke schválení.
Slavnostní ocenění se uskuteční na zámku dne 8.12.2016.
Od 11:00 hodin sportovci - děti a mládež do 18 let,
Od 18:00 hodin sportovci - nad 18 let.
Hlasování: 8x ANO
K bodu 3/ Různé
 Víceúčelová sportovní hala Bynov
Ing. Tomáš Štěpánek informoval o činnosti pracovní skupiny k projektu sportovní hala Děčín IX
Bynov. Členové pracovní skupiny jednali se zástupci odboru rozvoje s cílem zajištění dokumentace
k uvedené sportovní hale a ověření nákladů na přeložky, které by souvisely s výstavbou haly.
Závěr: sportovní komise bere informaci na vědomí
.
 Modulární Pumptrack park Děčín – termín trvá
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 / Závěr jednání
Předseda komise poděkoval členům sportovní komise za aktivní účast a informoval o příštím
termínu dalšího jednání, které se uskuteční 8. prosince 2016, zámek Děčín.

V Děčíně dne 10.11.2016
Zapsala: Soňa Kapicová v .r.

Ing. Rostislav Donát v. r.
předseda sportovní komise

