Statutární město Děčín
Zápis
z jednání komise sportovní, konané dne 15.3. 2017, 13:00 hodin, Dc Sportovní, Děčín III-St.město
Přítomni: Ing. Rostislav Donát, Dagmar Toncarová, Dušan Kamenický, Lukáš Trnka, Ing. Tomáš
Štěpánek, JUDr. Horák Pavel, Hana Pacinová, Jitka Jirušová
Omluveni: Jaroslav Rejnart, Milan Veselý
Hosté: Ing. Bayer Igor, ředitel Děčínské sportovní, p.o.
Všichni členové komise odpracovali dne 15.03.2017 celkem 3 hodiny.
Program:
1/ Kontrola plnění úkolů zápisu z min. jednání
2/ Představení příspěvkové organizace Děčínská Sportovní.
3/ Sportovní hala Bynov, parametry
4/ Různé
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/ Představení příspěvkové organizace Děčínská Sportovní.
Ing. Igor Bayer, ředitel p.o., seznámil komisi sportovní s problematikou provozu celého objektu
Aquaparku a ubytovny. Členové komise si prohlédli venkovní bazény, hřiště, ubytovnu a celé
zázemí. Dotazy se týkaly především využití bazénů, kapacita, pronájmy bazénu od jednotlivých
sportovních klubů a možnosti, které zde jsou.
Závěr: komise sportovní bere informaci na vědomí.
K bodu 3/ Sportovní hala Bynov, parametry
Členové komise projednali možnosti a návrhy na přípravu parametrů pro návrh „Víceúčelové
sportovní haly v Děčíně“, lokalita Děčín IX –Bynov (viz příloha č 1). Předseda sportovní komise
zajistí předání tohoto materiálu na příslušné odbory magistrátu a současně ke konečnému
vyjádření do RM.
Ing. Bayer se rovněž vyjádřil k záměru výstavby nové sportovní haly s tím, že doporučuje a jako
možný provozovatel hovořil o obsahu parametrů (viz příloha č 1) z hlediska zajištění provozu,
s kterými souhlasí.
Závěr: ANO 8x, předání návrhu na parametry „Víceúčelové sportovní haly v Děčíně“, lokalita Děčín
IX –Bynov na OŠK v termínu do 27.3.2017, Z: předseda komise.
K bodu 4 / Různé
1/Lukáš Trnka předložil ústní návrh na možnou optimalizaci návrhu přidělení finančních prostředků
na základě žádostí o dotace na sportovní činnost v kalendářním roce za pomoci využití
matematického modelu s využitím koeficientů.
Diskuse: systém se zde v minulosti již používal, ustoupilo se od něj.
Závěr: do dalšího jednání připravit konkrétní možnou představu. Z: L.Trnka
2/ Žádost Jana Schulze - oddíl SOKOL Bělá, sálová kopaná, účast na MČR v Jilemnici,
požadavek na 15000,- Kč; návrh: 5.000,- Kč startovné, doprava,
Závěr: ANO 8x, doporučujeme návrh pro RM.
Závěr jednání
Předseda komise poděkoval členům komise sportovní za aktivní účast a informoval o termínu
dalšího jednání, které se uskuteční 12.04.2017 místo bude upřesněno.
V Děčíně dne 20.3. 2017
Zapsala: Soňa Kapicová v.r.

Ing. Rostislav Donát v. r.
předseda sportovní komise

