Statutární město Děčín
Zápis
z jednání komise sportovní, konané dne 25.10 2017, 13:00 hodin, SKDM Děčín II-Nové Město
Přítomni: Ing. Rostislav Donát, Dagmar Toncarová, Dušan Kamenický, Milan Veselý, Hana
Pacinová, Ing. Tomáš Štěpánek, Jitka Jirušová, JUDr. Horák Pavel, Lukáš Trnka, Mgr. Petr Látal
Hosté: Mgr. Hana Cermonová, 1.náměstkyně primátorky,
SKDM Děčín z.s. – Zuzana Rejnartová, statutární zástupce,TJ Gymnastika z.s. – Lucie Makalová,
Všichni členové komise odpracovali dne 25. 10.2017 celkem 2 hodiny.
Program:
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
2/ Informace o činnosti SKDM - práce s dětmi a mládeží, majetek, provoz
Členové komise se seznámili se sportovní činností spolku, členskou základnou (zejména děti a
mládež). Oddíly: všeobecná gymnastika, aerobik, aikido, parkur, kulturistika a všeobecnou ZRTV
pro dospělé. Problémy - financování provozu klubu v návaznosti na zrušený dotační program
MŠMT ČR, především o opravy a údržbu celého objektu sportovní haly, k závodům potřeby
nového cvičebního nářadí a dalšího vybavení tělocvičny.
Závěr: Komise sportovní bere na vědomí a bude dále jednat s vedením města o možné podpoře
SK,TJ s vlastním majetkem.
3/ Sportovec roku 2017
Informace o přípravě akce Sportovec roku 2017, termín podání návrhů TJ, SK : 31.10.2017
Komise sportovní zpracuje došlé návrhy 15.11.2017.
Závěr: Komise sportovní bere na vědomí
4/ Příprava semináře k vyhlášení Dotačního programu pro rok 2018
Seminář pro jednotlivé žadatele o dotace v rámci Dotačního programu pro rok 2018 „ Podpora
aktivit v oblasti sportu“ se uskuteční dne 15.11.2017 od 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti
Magistrátu města Děčín, kam budou zástupci TJ,SK,spolků pozváni vzhledem k novinkám v
oblasti podávání žádostí elektronickou formou včetně rozpočtů pro rok 2018. Seminář se uskuteční
zároveň i pro žadatele v oblasti kultury a sociálních věci a zdravotnictví.
Závěr: Komise sportovní doporučuje organizaci semináře.
5/ Podpora sportovním subjektům pracujícím s dětmi a mládeží v oblasti sportu
Informace o přípravě darovacích smluv pro spolky pracující s dětmi a mládeží v oblasti sportu pro
rok 2017. OŠK a kultury připravil všechny smlouvy a v současné době jsou připraveny k podpisu..
Závěr: komise sportovní bere na vědomí.
6/ Sportovní haly
a) Multifunkční sportovní hala u ZS – pro její výstavbu je zpracována veškerá dokumentace a
povolení. Vypsané dotační řízení pro tuto oblast v současné době není.
b) Sokolovna, ul. Práce (TJ Sokol Podmokly) – zpětná informace z Povodí Labe je zamítavá
k veškerým stavbách v této zátopové oblasti.
c) Záměr výstavby víceúčelové sportovní haly v Děčíně, schválen v Radě města, v návaznosti na
Územní plán města Děčín, nejbližší možné začlenění v Bynově do Úz. plánu je rok 2022.
Závěr: komise sportovní bere na vědomí a ukládá předsedovi komise informovat o dalším postupu
na příštím jednání komise.
Termín dalšího jednání je v měsíci listopadu je 15.11.2017, od 13:00 hodin, budova MM B1.
zapsala: Soňa Kapicová

Ing. Rostislav Donát v. r.
předseda komise sportovní

