Statutární město Děčín
Zápis
z jednání komise sportovní, konané dne 21.06 2017, 13:00 hodin, Veslařský klub Slavia
Děčín, Děčín III-Staré Město
Přítomni: Ing. Rostislav Donát, Dagmar Toncarová, Dušan Kamenický, JUDr. Horák Pavel, Milan
Veselý,Hana Pacinová, Lukáš Trnka, Ing. Tomáš Štěpátek, Jitka Jirušová a Mgr.Petr Látal
Hosté: Mgr. Hana Cermonová, 1.náměstkyně primátorky, Zdeněk Žaba, předseda VK Slavia
Děčín. Všichni členové komise odpracovali dne 21. 06.2017 celkem 3,5 hodiny.
Program:
1/ Kontrola plnění úkolů zápisu z min. jednání
2/ Informace o činnosti Veslařského klub Slavia Děčín – práce s dětmi a mládeží
3/ Prohlídka sportovního klubu, informace k zajištění provozu zařízení
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. Závěr: členové berou na vědomí
Předseda zároveň přivítal nového člena komise sportovní Mgr. Petra Látala.
K bodu 2/ Informace o činnosti VK Děčín – práce s dětmi a mládeží,
Předseda klubu představil členům komise historii a sportovní činnost VK Slavia Děčín, který patří
k nejstarším sportovním klubům v Děčín. Podrobně hovořil o práci s dětmi a mládeží, o práci
s trenéry (počty dětí, počty trenérů), úspěchy v rámci kraje, České republiky, reprezentace.
Každoročně jsou oceňování v rámci akce Sportovec roku. VK Slavia Děčín měla v rámci zástupců
veslování své odchovance na jednotlivých olympiádách, které pan Žaba představil. Minulý týden
členky klubu Žabová, Antošová vyhrály Primátorky.
Problémy se zajištěním financování klubu, Svaz málo dotuje kluby, v letošním roce problém.
K bodu 3/ Prohlídka sportovního klubu
Členové komise si prohlédli Veslařský klub Slavia, jeho dostavbu, byli seznámeni se stavem a
problémy po jednotlivých povodních, které citelně zasáhly klub. Informace k provozu klubu.
Zároveň si členové prohlédli veslařské lodě, seznámili se s problémy (nedostatek lodí a další
potřeby - nová pádla apod.)
Dotazy a diskuse – k činnosti klubu, zajištění provozu klubu, získávání fin. prostředků, dotace.
Předseda komise poděkoval panu Žabovi za představení činnosti veslařského klubu, práci s dětmi
a mládeží, za především za dlouholetou reprezentaci města Děčín.
K bodu 4 / Různé
a)Dotace v oblasti sportu, formy a metody přidělování - Ing. Donát, L.Trnka
Závěr: na jednání komise projednat předložené návrhy L. Trnky
b)Došlá pošta – žádosti o dotace
1/ SH ČMS Křešice – soutěž mlád.družstev do 15 let, požadavek: 8000,- Kč; návrh: 5000,- Kč
2/ Adam Zdobinský-Sport Relax Děčín, účast MS karate JKA Irsko, požadavek: 25 700,- Kč, návrh
10 000,- Kč
Závěr: členové komise sportovní souhlasí
c) Informace – příprava Tyršův Děčín 2017
p. Toncarová informovala členy komise o přípravě celé akce, program kultura, sport, uskutečnění :
16.9.2017- sportovní část a kulturní, do přípravy a zajištění akce dále zapojen za komisi: L.Trnka.
Závěr: komise sportovní bere na vědomí

c) Sportovní akce
16. – 17. 9.2017 Tyršův Děčín (sport, kultura, volnočasové aktivity)
23.-30.9.2017 – Evropský týden sportu, přepošleme emailem, možnost přihlásit se do akce.
24.6.2017 – BOBO běh, III.ročník Děčínský zámecký okruh na 5 km, především děti a mládež
Závěr: komise sportovní bere na vědomí
d) Informace o vyhlašování státních dotací MŠMT ČR
členům komise i jednotlivých klubům byly zaslány na vědomí znovu vyhlášené dotační tituly pro
jednotlivé svazy
Závěr: komise sportovní bere na vědomí
e) Sportovní hala
předseda komise Ing. Donát informoval členy, že Rada města schválila
- Záměr výstavby víceúčelové sportovní haly v Děčíně, jedná se dále možných lokalitách výstavby
haly v návaznosti na Územní plán města Děčín.
- Sokolovna, ul.Práce (TJ Sokol Podmokly)
TJ Sokol Podmokly prodává sokolovnu a projednává s městem Děčín další možné využití.
Na dalším jednání komise budou členové opět informováni o dalším postupu.
Závěr: komise sportovní bere na vědomí
f) Rozpočet – plnění 2017 a návrh 2018
Soňa Kapicová informovala všechny členy komise o plnění rozpočtu pro rok 2017. V rozpočtu
zůstává pouze rezerva na případné žádosti z oblasti akcí sportovního kalendáře a mimořádné
reprezentace města Děčín.
S ohledem na skutečnost, že navýšení rozpočtu pro rok 2017 bylo meziročně pouze o 370 tis. Kč,
což s určitostí nepokrývá v dostatečné míře zvýšené potřeby jednotlivých sportovních subjektů
pracujících s dětmi a mládeží, a při současné vědomosti navýšení příjmů v rozpočtu města z
hazardu bude sportovní komise nárokovat v návrhu rozpočtu pro rok 2018 v minimální výši 10 mil.
Kč. Navýšení bude alokováno především v oblasti činnosti jednotlivých subjektů pracujících
s dětmi a mládeží. Požadavek bude v průběhu prázdnin projednán s náměstky magistrátu Mgr.
Hanou Cermonovou a Ing. Jiřím Andělem, CSc.
Současně členové sportovní komise žádají radu města o zvážení navýšení běžícího rozpočtu pro
rok 2017 v oblasti sportu, také s návazností na zvýšené příjmy města v oblasti hazardu. Prostředky
by byly rozděleny mezi jednotlivé subjekty pracující s dětmi a mládeží.

4/ Závěr jednání
Předseda komise poděkoval členům komise sportovní za aktivní účast. Termín dalšího jednání
v měsíci září bude upřesněn.
V Děčíně dne 30.06.2017
Zapsala: Soňa Kapicová

Ing. Rostislav Donát v. r.
předseda sportovní komise

