Statutární město Děčín
Zápis
z jednání komise sportovní, konané dne 23.05 2017, 15:00 hodin, Fotbalová Akademie Petra
Voříška, hřiště Máchovka, Děčín IV- Podmokly.
Přítomni: Ing. Rostislav Donát, Dagmar Toncarová, Dušan Kamenický, JUDr. Horák Pavel, Milan
Veselý a Hana Pacinová
Omluveni: Lukáš Trnka, Ing. Tomáš Štěpánek, Jitka Jirušová
Hosté: Mgr. Roman Stružinský, předseda FAPV Děčín.
Všichni členové komise odpracovali dne 23. 05.2017 celkem 2 hodiny.
Program:
1/ Kontrola plnění úkolů zápisu z min. jednání
2/ Informace o činnosti Fotbalové Akademie Petra Voříška – práce s dětmi a mládeží
3/ 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,
Mgr. Roman Stružinský představil členům komise sportovní činnost FAPV Děčín, práci s dětmi a
mládeží, práci s trenéry, počty dětí, počty trenérů s licencí (15 licencovaných trenérů 6x C, 7x B
UEFA, 2x A UEFA), činnost pro veřejnost, spolupráce MŠ, ZŠ. Členové komise se zúčastnili
tréninkové hodiny 4 týmů přípravky U11 – U8 (cca 60 dětí).
Dotazy se týkaly především práce s dětmi a mládeží, členské základny (cca 110 dětí včetně
fotbalové školičky), spolupráce s dalšími fotbalovými kluby, účastí v soutěžích a turnajích (2 týmy
hrají Krajský přebor starších přípravek, 2 týmy hrají Krajský přebor mladších přípravek a 2 týmy
hrají Okresní přebor mladších přípravek a turnaje jsou po celé republice a zahraničí), akce pro
veřejnost a možnosti, které zde jsou. Předseda komise poděkoval předsedovi FAPV Děčín za
názornou prezentaci činnosti s dětmi a mládeží a možnost účasti na vlastním tréninku dětí.
K bodu 3 / Různé
a)Došlá pošta – žádosti
1/ Klub vodních motoristů – Podpora 1.kola MČR Děčín, požadavek 3783,- Kč, návrh 3500,- Kč,
2/ Plavecký klub Děčín - plavecké závody Děčín, požadavek 40000,-Kč, návrh 10000,- Kč,
3/ Děčínská asoc. futsalu – MČR veteránů ve futsalu, požadavek 4000,- Kč, návrh 3500,- Kč,
4/ Bohuslav Matys, f.o – Bobo běh Děčín, požadavek 10000,- Kč, návrh 3000,- Kč,
5/ TJ Lokomotiva Děčín- Memoriál J.Fridricha, fotbal, požadavek 8000,-Kč, návrh 3000,- Kč.
Celkem 23000,- Kč
Závěr: členové komise sportovní souhlasí 6x ANO.
b) Informace – příprava Tyršův Děčín 2017
p. Toncarová informovala členy komise o přípravě celé akce, program kultura, sport, uskutečnění :
16.9.2017
Závěr: komise sportovní bere na vědomí
c) Informace o doplnění členů sportovní komise
za člena komise sportovní byl radou města jmenován pan Mgr. Petr Látal.
Závěr: komise sportovní bere na vědomí
4/ Závěr jednání
Předseda komise poděkoval členům komise sportovní za aktivní účast a informoval o termínu
dalšího jednání, které se uskuteční 21.6.2017 místo bude upřesněno.
V Děčíně dne 01.06.2017
Zapsala: Soňa Kapicová v.r.

Ing. Rostislav Donát v. r.
předseda sportovní komise

