Statutární město Děčín

Zápis
z jednání komise sportovní, konané dne 26.02. 2019, 14:00 hodin
Magistrát města Děčín, budova B1, malá zasedací místnost
Přítomni:
Petr Toncar, DiS., Mgr. Jan Mareš, Mgr. Oldřich Kadlec, Robert Landa, Ing. Rostislav Donát,
Ing. Tomáš Štěpánek, Lukáš Trnka.
Program:
1. Zahájení a představení členů komise sportovní, úkoly
Rada města Děčín usnesením č. RM 19 03 30 04 dne 12.2.2019 schválila složení
komise sportovní a jmenovala předsedu Petra Toncara, DiS., který zahájil 1.
zasedání komise sportovní, účast členů 100% :
- předseda představil členy komise sportovní, jednotliví členové informovali o své
činnosti a zkušenostech v oblasti sportu,
- p. Toncar dále informoval o úkolech a zaměření činnosti komise sportovní do
dalšího období, prioritou práce je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů,
podpora talentů a dále podpora aktivního přístupu sportovních spolků
k organizační činnosti s cílem „ Děčín město sportu“.
- získání dalších finančních prostředků na oblast podpory činnosti sportu v Děčíně
Závěr: připravit žádost o posílení rozpočtu ostatní tělovýchovné činnosti do RM
(nejméně 1,5 mil. Kč) na přípravu a rozvoj „Plánu rozvoje sportu města Děčín 2018 –
2028“; Hlasování 7x ANO.
Z: OSK , T: 12.3.2019
2. Jednací řád a STATUT komise sportovní
- Členové komise se seznámili s jednacím řádem komise sportovní k činnosti a
zasedání komise a se Statutem komise sportovní k postavení a složení komise,
její působnosti a náplň činnosti komise – zaměření,
- prioritou je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů, podpora talentů,
vytváření podmínek pro sportování ve městě Děčín i pro širokou veřejnost
Závěr: Komise sportovní bere na vědomí oba materiály, ANO: 7x
3. Projednání žádostí o dotace v oblasti sportovní činnosti pro rok 2019.
Na základě vyhlášeného Dotačního programu v oblasti sportovní činnosti pro rok
2019 byl stanoven termín podávání žádosti: od 14.1.2019 do 1.2.2019, elektronicky a
zároveň fyzicky zaslat originál žádosti s podpisem a přílohami.
Komise podrobně projednala a posuzovala došlé žádosti od jednotlivých klubů,
tělovýchovných a tělocvičných jednot, spolků a jednotlivců v oblasti sportovní
činnosti. Celkem podáno: 66 žádostí, z toho komise doporučuje všech 66 žádostí
k projednání:
20 žádostí do 50 tisíc - bude předloženo ke schválení radě města,
46 žádostí nad 50 tisíc - budou předloženy ke schválení zastupitelstvu města Děčín.
Závěr: Komise sportovní doporučuje 66 žádostí k podpoření sportovní činnosti pro
rok 2019, celkově doporučené žádosti jsou ve výši 9.380.000,00 Kč.
Hlasování: 7x ANO
4. Informace termíny – projednání žádostí a smlouvy
12.března 2019 - předložení žádostí radě města,
28.března 2019 - předložení žádostí zastupitelstvu města,
04/2019 - příprava smluv k podpisu a úhrady schválených dotací
Termíny dalšího jednání komise sportovní: 19.3., 2.4., 7.5., 18.6.(13:00 hod)
Závěr: komise sportovní bere na vědomí
Petr Toncar, DiS. v. r.
Zapsala: Soňa Kapicová v. r.
předseda komise sportovní

