Statutární město Děčín

Zápis
z jednání komise sportovní, konané dne 27.06.2018, 13:00 hodin
Atletický stadion Děčín V, sportovní hala SKST Děčín
Přítomni:
Ing. Rostislav Donát, Dušan Kamenický, Milan Veselý, Dagmar Toncarová, Jitka Jirušová,
Lukáš Trnka
Omluveni : JUDr. Pavel Horák, Hana Pacinová, Mgr. Petr Látal, Ing. Tomáš Štěpánek
Hosté: Mgr. Martina Živná, Jaroslav Calda, Milan Knébl
Program:
1/ Kontrola plnění úkolů
Členové komise byli informování o plnění úkolů z minulého jednání.
Závěr: komise sportovní bere na vědomí
2/ Atletický stadion Sportovního klubu Děčín z. s.- prohlídka atletického stadionu, šaten,
tréninkové dny na stadionu. Diskuse k činnosti atletického oddílu a využití stadionu pro další
kluby a veřejnost, práce s dětmi a mládeží, reprezentace města, pořádání neregionálních
akcí MČR, ČP, ÚK apod. .
Závěr: komise sportovní bere na vědomí
3/ Sportovní hala stolního tenisu – SKST Děčín z. s.- prohlídka sportovní haly a účast na
tréninku dětí v rámci sportovní haly stolního tenisu. Diskuse k činnosti SKST Děčín z.s.,
činnost s dětmi a mládeží, reprezentace města Děčín na neregionálních sportovních akcích.
Závěr: komise sportovní bere na vědomí.

4/ Žádosti o dotace na rok 2018
Žadatel

Název projektu

Požadavek

Sportovní klub Děčín z.s. –
oddíl šachu
Sportovní klub Děčín z.s. –
oddíl atletiky

ME mládeže Riga- Lotyšsko, reprezentace
talentovaný hráč v šachu - 8 let
Zajištění nadst. reprezentace města Děčín na
MS ve Španělsku – World Masters Athletics
CHampionships
ME Masters v aktegorii 40+,nadst. reprezentace
města Děčín ve Slovinské Kranji, vodní pólo
MČR Děčín 2018 v orientačním biatlonu,
nadstandardní reprezentace města
MEJ, MSJ – nadstandardní reprezentace města
kajak

10.000

10.000

33.000

15.000

20.000

15.000

20.000

20.000

40.000

30.000

Sportovní klub Děčín z.s.
– oddíl vodního póla
Konkordia Děčín z.s.
TJ Kajak Děčín z.s.

Celkem
sportu
Veslařský klub Slavia Děčín

návrh

dotací na činnost v oblasti

Nákup veslařské lodi – investice, na zajištění
nadstandardní reprezentace města, děti a
mládež, (původní žádost na činnost stažena)
Celkem - návrh na nákup závodní veslařské
lodi - investice

Závěr: hlasování 6x ANO pro uvedené návrhy dotací.

Návrh dotace
v Kč

90.000
159.720

159.000
159.000

3/ Různé:
- Návštěvy v klubech na tréninku dětí a mládeže:
Horolezecký klub Sokol Bělá: 09.06.2018. 14-20 hodin, kontrola na soustředění
dětí 8 – 18 let, Tisá – lezecká oblast, 4 trenéři, 14 dětí
HC Děčín z.s.: 15. – 16.06.2018, soustředění dětí od 8 – 12 let, rekreační středisko
Doksy, 4x trenér, 26 dětí
-

Celostátní slet ČOS v Praze - informace k programu, zajištění účastníků z Děčína z
řad sokolů

-

Plán rozvoje sportu města Děčín 2018-2028 – předložen do zastupitelstva
statutárního města Děčín dne 28.6.2018 ke schválení, účast členů vítána

-

Možnost rozšíření vypisovaných Dotačních titulů ve sportu o oblast údržby a obnovy
sportovních zařízení v majetku spolků, k jednání na příští zasedání komise, členové
si připraví návrhy

Závěr: Komise sportovní bere informace na vědomí.
4/ Závěr jednání - předseda poděkoval za aktivní přístup, termín dlašího jednání v měsíci
září (předběžně 05. 09. 2018), od13:00 hodin, místo bude upřesněno.

Zapsala: Soňa Kapicová v. r.

Ing. Rostislav Donát v. r.
předseda komise sportovní

