Statutární město Děčín

Zápis
z jednání komise sportovní, konané dne 09. 02. 2018, 12:00 hodin
Magistrát města Děčín, budova B1, zasedací místnost OSÚ
Přítomni:
Ing. Rostislav Donát, Milan Veselý, Lukáš Trnka, Dagmar Toncarová, Dušan Kamenický,
JUDr. Pavel Horák, Hana Pacinová, Tomáš Štěpánek,
Omluveni : Jitka Jirušová, Mgr. Petr Látal,
Program:
1. Kontrola plnění úkolů
Předseda komise informoval o plnění úkolů z minulého jednání. Omluvení 2 členové
komise.
Závěr: Komise sportovní bere na vědomí.
2. Žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města
Děčín na podporu aktivit v oblasti sportu pro rok 2018
Celkově podáno žádostí: 67 SK, TJ, právnických a fyzických osob
Celková výše požadavků: 14 558 260,00 Kč
Komise sportovní po prostudování jednotlivých projektů
a) vzala na vědomí informaci o případných dlužnících města ve vztahu
k projednávaným žádostem (ve spolupráci s OE MM)
b) doporučuje ke schválení celkem: 64 žadatelů
c) nedoporučuje: 3 žadatele (vzdělávání v sociální oblasti a jeden z žadatelů není
z Děčína, ani se jeho projekt netýká Děčína).
Závěr: komise sportovní doporučuje radě a zastupitelstvu města ke schválení návrh
dotací ve výši 9 200 000,00 Kč. Hlasování: Ano 8x
3. Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na
období 2018-2028
Možnosti podpory sportu a dalšího financování sportovních a tělovýchovných aktivit
v rámci našeho kraje
Závěr : komise sportovní doporučuje informace předat žadatelům o dotace do
jednotlivých SK,TJ.
4. Sportovní hala
Komise sportovní vyjadřuje znepokojení nad řešením záležitostí spojených
s výstavbou sportovní haly. V tomto volebním období mělo dle členů sportovní
komise dojít k zásadním a prokazatelným posunům při realizaci tohoto projektu. Na
základě posledních informací (nemožnost výstavby s ohledem na určující kritéria
Územního plánu) je realizace projektu opět na svém začátku hledání vhodného
pozemku. Sportovní komise nadále upozorňuje na nutnou potřebnost víceúčelové
haly zejména pro míčové sporty, tak jak již bylo jednáno.
Závěr: komise sportovní bere na vědomí
Ing. Rostislav Donát v. r.
předseda komise sportovní

