Statutární město Děčín
Zápis
z jednání komise sportovní, konané dne 20.09 2017, 13:00 hodin, TJ Sokol Bělá, Děčín X,
Přítomni: Ing. Rostislav Donát, Dagmar Toncarová, Dušan Kamenický, Milan Veselý,Hana
Pacinová, Ing. Tomáš Štěpánek, Jitka Jirušová
Omluveni: JUDr. Horák Pavel, Lukáš Trnka, Mgr.Petr Látal
Hosté: Mgr. Hana Cermonová, 1.náměstkyně primátorky. Všichni členové komise odpracovali
dne 20. 06.2017 celkem 3,5 hodiny.
Program:
1/ Kontrola plnění úkolů zápisu z min. jednání
2/ Informace o činnosti TJ Sokol Bělá Děčín – práce s dětmi a mládeží a prohlídka objektu TJ
Sokol Bělá, informace k zajištění provozu zařízení
3/ Došlé žádosti od sportovních klubů
4/ Různé
a) Sportovec roku 2017
b) Dotační program _ Sport 2018
c) Příprava rozpočtu pro rok 2018
d) Tyršův Děčín, stručné hodnocení
e) Podpora spolků pracujících s dětmi a mládeží v oblasti sportu
f) Informace – Sportovní hala
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 komise omluvit nepřítomné členy komise sportovní (nemoc, dovolená).
K bodu 2/ Informace o činnosti TJ Sokol Bělá - práce s dětmi a mládeží, majetek, provoz
Hana Pacinová představila členům komise sportovní činnost, pořádané akce, zaměření TJ Sokol
Bělá, členskou základnu, kterou tvoří nejvíce děti a mládež. Představen byl projekt Horoškola a
lezecká stěna, další projekty s dětmi a mládeží. Problémy se zajištěním financování klubu,
zejména se jedná o vlastní provoz, opravy a údržbu objektu tělocvičny TJ Sokol Bělá. Problémy
k řešení jsou především střecha, podlahy, oprava schodů a další údržba objektu.
Závěr: Předseda komise poděkoval za podrobnou prohlídku objektu a shrnutí celé problematiky
klubu s vlastním majetkem, podklady budou sloužit pro další možná jednání.
Komise sportovní bude dále jednat s vedením města o možné podpoře klubu s vlastním majetkem.
K bodu 3/ Došlé žádosti sportovních klubů a dalších subjektů
a) TJ Kajak Děčín, z.s. – nadstandardní reprezentace města Děčín, účast na OH nadějích
Žádost: 12 000,00 Kč, návrh komise sportovní: 12 000,00 Kč
b) TJ Union Děčín, z.s. – rozšíření sportovní činnosti mládeže, družstvo dorostu, zajištění
Žádost: 50 000,00 Kč, návrh komise sportovní: 50 000,00 Kč
c) Rákosníček, z.s. – Začínáme na startu, vybavení sportovního centra Rákosníček,
Žádost : 50 000,00 Kč, návrh komise sportovní : 0,00 Kč.
d) HC Grizzly s.r.o.- Zajištění II.NHL 2017- rozšíření na 44 kol, doprava v rámci celé ČR
Źádost: 350 000,00 Kč, návrh komise sportovní: 350 000,00 Kč
Závěr: hlasování 7x ANO, předložit návrhy do jednání RM v termínu: 10.10.2017 a požádat o
posílení rozpočtu sportu pro rok 2017.
Z: OSK
K bodu 4 / Různé
a)Vyhlášení akce Sportovec roku 2017, informace Ing. Donát
Závěr: 7x ANO, termín nahlášení 31. 10.2017
b)Dotační program pro rok 2018

Komise sportovní projednala návrh dotačního programu pro rok 2018 „ Podpora aktivit v oblasti
sportu „ v roce 2018, typy účelových dotací dle kritérií, potvrzení o počtu členů na celoroční činnost
(doložit z registrace hráčů, členů); u ost. typů spolků s místní působností – členská základna
s jmenovitým seznamem členů, adresa. Členskou základnu nedokládat u projektů typu C) akce
sportovního kalendáře, D) mimořádné dotace – reprezentace (MČR, ME, MS) – žádosti jednotlivců
a dále u s.r.o.
Závěr: členové komise sportovní souhlasí, 7x ANO
c) Informace o připravě rozpočtu pro rok 2018
předseda komise Ing. Donát informovat přítomné o přípravě rozpočtu města pro rok 2018. Komise
sportovní dala návrh na navýšení částky u 3419 ostatní tělovýchovná činnost, projekty průběžné
podpory na částku 10 mil. Kč.
Závěr: členové komise souhlasí, 7x ANO
d) Informace –Tyršův Děčín 2017
p. Toncarová informovala členy komise průběhu a zajištění celé akce, program kultura, sport,
uskutečnění : 16.09. – 17.09.2017- sportovní část a kulturní, společenské setkání zástupců České
obce sokolské, Celkovou přípravu a zajištění akce koordinovala pracovní skupina pod vedením
pana Lukáše Trnky.
Diskuse k jednotlivým organizačním zajištěním, zapojení sportovních klubů a členů komise.
Závěr: komise sportovní bere na vědomí vyhodnocení akce.
e) Podpora sportovním subjektům pracujícím s dětmi a mládeží v oblasti sportu
1. náměstkyně Mgr. Hana Cermonová informovala o připravované podpoře činnosti s dětmi a
mládeží v oblasti sportu. Vedení města hledalo možnost rychlé podpory ještě v roce 2017 a
rozhodlo o podpoře formou darovací smlouvy, Rada města 05.09.2017 schválila peněžní dary
v hodnotě do 20 tis. Kč pro 30 subjektů s členskou základnou do 100 členů. Na zasedání ZM
21.09.2017 bude předloženo dalších 8 spolků ke schválení daru nad 20 tis. Kč.
Závěr: komise sportovní souhlasí, 7x Ano
f) Sportovní hala Bynov
dotaz Ing. Štěpánek – nemá žádné informace k dalšímu postupu ohledně sportovní haly Bynov,
písemně žádal OR o vyjádření, dosud bez odezvy
1. náměstkyně Mgr. Cermonová informovala komisi, 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, nejbližší možné začlenění do Úz.plánu je 2022.
Dále se jedná o varianty - 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 a ukládá předsedovi komise informovat o dalším postupu
na příštím jednání komise.
4/ Závěr jednání
Předseda komise poděkoval členům komise sportovní za aktivní účast. Termín dalšího jednání
v měsíci říjnu bude upřesněn.
V Děčíně dne 20.09.2017
Zapsala: Soňa Kapicová

Ing. Rostislav Donát v. r.
předseda sportovní komise

