Statutární město Děčín

Zápis
z jednání komise sportovní, konané dne 05.09.2018, 13:00 hodin
Městský fotbalový stadion Děčín V
Přítomni:
Ing. Rostislav Donát, Milan Veselý, Dagmar Toncarová, Jitka Jirušová, Lukáš Trnka, JUDr.
Pavel Horák, Hana Pacinová, Ing. Tomáš Štěpánek
Omluveni : Mgr. Petr Látal, Dušan Kamenický.
Hosté: Mgr. Hana Cermonová, Miroslav Tyl – FK JUNIOR Děčín z.s.
Program:
1/ Kontrola plnění úkolů
Členové komise byli informování o plnění úkolů z minulého jednání.
Závěr: komise sportovní bere na vědomí
2/ Městský fotbalový stadion Děčín - prohlídka Městského stadionu, šaten, tréninkové dny
na stadionu. Diskuse k provozu a jeho zajištění, potřeby další oprav. Informace k zajištění
činnosti fotbalových oddílu, využití stadionu pro další kluby a veřejnost, práce s dětmi a
mládeží, informace o postupu 4 týmů dětí a mládeže FK JUNIOR Děčín do České divize st.
žáků a České ligy ml. žáků.
Závěr: komise sportovní bere na vědomí
3/ Žádosti o dotace na rok 2018
Komise sportovní projednala 11 žádostí o dotaci na sportovní činnost, schváleno a
doporučeno pro projednání v Radě města bylo celkem 9 žádostí v celkové výši 282.000,00
Kč. 2 žádosti nebyly doporučeny. 1 žadatel byl vyzván k doplnění podkladů.
Závěr: komise sportovní schvaluje - hlasování 7x ANO
4/ Různé:
- Tyršův Děčín 2018: 15.-16.09.2018 – informace o programu např., sportovní a
kulturní aktivity, 16. 9. 2018 prezentace jednotlivých sportovních klubů - Mariánská
louka, na Smetanově nábřeží - Pařící Rogalo, kulturní vystoupení,
pietní akt u Tyršovy sochy, turistický pochod – Krajem Dr. Miroslava Tyrše (15. 9.
2018). Členové komise sportovní se podílí na přípravě a zajištění akce.
-

Anketa „O nejúspěšnějšího sportovce roku 2018“ – komise projednala přípravu
nového ročníku uvedené ankety, formy hodnocení jednotlivých vyhlášených kategorií.
doporučené místo konání - zámek Děčín, knihovní sál k ocenění sportovců.
Termín podání návrhů do 31.10.2018, Informace bude podána přes Zpravodaj města,
webové stránky města a dále bude rozeslán do jednotlivých klubů.

Závěr: Komise sportovní bere informace na vědomí.
5/ Závěr jednání - termín dalšího jednání v měsíci říjnu (předběžně 03. 10. 2018), od13:00
hodin, místo bude upřesněno.

Zapsala: Soňa Kapicová v. r.

Ing. Rostislav Donát v. r.
předseda komise sportovní

