Statutární město Děčín

Zápis
z jednání komise sportovní, konané dne 19. 3. 2019, 13:00 hodin
Magistrát města Děčín, budova B1,
velká zasedací místnost
Přítomni: Petr Toncar, DiS., Mgr. Jan Mareš, Mgr. Oldřich Kadlec, Robert Landa, Ing. Rostislav Donát,
Ing.Tomáš Štěpánek a Lukáš Trnka
Hosté: Jaroslav Hrouda, Ing. Vladislav Raška, Jakub Houška, Ing. Igor Bayer, Mgr. Bc. Iva Bajerová
1. Informace z jednání rady města o důvodech odložení materiálu Dotace do sportu pro rok 2019 a
Dotace do kultury pro rok 2019. Upřesnění přednesl členům komise pan Jaroslav Hrouda, primátor
města a Ing. Vladislav Raška, náměstek primátora.
2. Opětovné projednání žádostí o dotace v oblasti sportovní činnosti pro rok 2019
Na základě požadavku rady města dne 12. 3. 2019 byla svolána sportovní komise, která znovu
důsledně projednávala a posuzovala došlé žádosti na základě schválených materiálů:
- Dotační program „Podpora aktivit v oblasti sportu“ v roce 2019, schválené dne 13. 12. 2018 pod
č. usn. ZM18090614
- Koncepce podpory sportu, pohybových a volnočasových aktivit v Děčíně, schválené 3. 11. 2015
č. usn. RM 15193906.
- Plán rozvoje sportu města Děčín 2018 – 2028, schválený ZM dne 28. 06. 2018 usn. č. ZM
18060421.
Komise sportovní dospěla k závěru tímto postupem:
- Každá žádost byla opět po jednotlivých částech projednána, včetně výše navrhnuté částky
dotace. Postup posuzování projektů byl stejný, jako na předešlém zasedání komise.
- Členové komise rozhodovali se znalostí jednotlivých projektů i spolků a na podkladě získaných
informací z monitorování jednotlivých projektů a činnosti klubů min. období
- Členové komise sportovní se dohodli na pokračování monitoringu všech žadatelů v průběhu
roku tak, jak bylo prováděno i v minulých letech v rámci sportovní komise
Celkem bylo podáno: 66 žádostí, z toho komise doporučuje k projednání:
20 žádostí do 50 tisíc - bude předloženo ke schválení mimořádné rady města dne 20. 3. 2019,
46 žádostí nad 50 tisíc - bude předloženo ke schválení zastupitelstvu města Děčín dne 28. 3. 2019.
Závěr: Komise sportovní znovu projednala všechny žadatele a jednomyslně potvrdila své
rozhodnutí z předešlého zasedání.
Komise udává, že i přes omezený čas, který měla k posuzování dotací (přípravná část komise
připravila návrhy k projednávání žádostí na zasedání komise 26. 2. 2019), vše prošla s patřičnou
pečlivostí a přípravou – materiály byly členům sportovní komise zaslány s předstihem
k nastudování a vyjádření stanoviska.
Komise si obhájila své stanovisko a doporučuje žádosti k podpoření činnosti v oblasti sportu pro
rok 2019. Celkově doporučila uspokojit žádosti ve výši 9.380.000,00 Kč.
Komise dále konstatuje, že s vědomím dodatečných žádostí na podkladě úspěchů, organizace a
reprezentace města sportovci, navýšila finanční rezervu pro mimořádné žádosti o dotaci. Komise
má v úmyslu tímto krokem stimulovat a finančně ohodnotit sportovce i organizace za nadstandartní
činnost a podpořit aktivitu i úspěchy, které budou Děčínu ze strany sportu přínosné či Děčín
medializovat.
Sportovní komise předesílá, že má zájem na růstu sportovních aktivit v Děčíně s cílem zatraktivnit
Děčín, reprezentaci Děčína a být nápomocna podpoře turistického ruchu a navýšení finančních
příjmů do městského rozpočtu i jednotlivým organizacím.

Komise sportovní doporučuje vytvoření jmenné databáze sportovců evidovaných ve všech
sportovních klubech, spolcích a jednotách města Děčín.
Hlasování: Ano 7x
Zápis i návrh dotací na oblast sportovní činnosti v roce 2019 byl jednomyslně schválen.

Zapsala: v. r. Kapicová Soňa

v. r. Petr Toncar, DiS.
předseda komise sportovní

