Statutární město Děčín
Zápis
z jednání komise sportovní, konané dne 26.4 2017, 13:00 hodin, Zimní stadion Dc, Děčín III.
Přítomni: Ing. Rostislav Donát, Dušan Kamenický, Lukáš Trnka, Ing. Tomáš Štěpánek, JUDr.
Horák Pavel, Jitka Jirušová a Milan Veselý
Omluveni: Hana Pacinová, Dagmar Toncarová,
Hosté: Bc. Jan Havlíček, HC Děčín, Martin Poštusta – HC Děčín.
Všichni členové komise odpracovali dne 26.4.2017 celkem 3 hodiny.
Program:
1/ Kontrola plnění úkolů zápisu z min. jednání
2/ Informace o činnosti HC Děčín – práce s dětmi a mládeží, HC Grizzly Děčín s.r.o.
3/ Zimní stadion Děčín – prohlídka REKO kabin – II. Etapa.
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. Předseda zároveň informoval o snížení počtu členů komise
sportovní. Rada města navrhla a schválila úpravy složení členů. Závěr: členové berou na vědomí
K bodu 2/ Informace o činnosti HC Děčín – práce s dětmi a mládeží, HC Grizzly Děčín s.r.o
Bc.Jan Havlíček představil činnosti HC Děčín, práci s dětmi a mládeží (384 celkem, 273 dětí a
mládeže), účast v soutěží (většina týmů – vždy děleno po třídách ve škole – hraje soutěže na
nejvyšší krajské soutěže a liga mladšího dorostu) práci s trenéry, činnost pro veřejnost, spolupráce
MŠ, ZŠ dále seznámil komisi sportovní s problematikou provozu celého objektu zimního stadionu.
Členové komise si prohlédli rekonstruované kabiny pro hokej muže, ženy, děti a mládež, SK Kraso
Děčín. Dotazy se týkaly především práce s dětmi a mládeží, členská základna, využití ZS – ledové
plochy, kapacita, pronájmy, akce pro veřejnost a možnosti, které zde jsou. Předseda komise
poděkoval zástupcům HC Děčín za názornou prezentaci činnosti s dětmi a mládeží a prohlídku
rekonstruovaných kabin.
K bodu 3/ Prohlídka REKO kabin – II. etapa
Kabiny vybudovány z dotace MŠMT ČR, projekt podal HC Děčín z.s. a město se pouze
spolupodílelo. Členové komise si prohlédli rekonstruované kabiny ZS.
K bodu 4 / Různé - Diskuse
1/Lukáš Trnka předložil 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. Vše bude dále zpracováváno a předloženo členům
komise. Matriál předán k prostudování. Komentář L. Trnky na příštím jednání sportovní komise.
Diskuse: systémy dotací v jiných městech, počet dětí a mládeže ve spolku – není hlavním kritériem
k rozdělování dotací.,
Závěr: členové komise berou na vědomí, další jednání k uvedenému bodu v rámci komise 05/2017
2/ Informace o schválení záměru na výstavbu sportovní haly
3/ Informace o došlé žádosti KVM Děčín – závody MČR, 3500 tis. Kč, žádost bude doplněna do
příští komise.
Závěr: komise bere na vědomí
Závěr jednání
Předseda komise poděkoval členům komise sportovní za aktivní účast a informoval, že další
jednání se uskuteční dle dohody s dalším sportovním klubem.
V Děčíně dne 12.05.2017
Zapsala: Soňa Kapicová v.r.

Ing. Rostislav Donát v. r.
předseda sportovní komise

