Statutární město Děčín

Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 25.08.2021, od 17:00 hodin, Sportovní hala, Děčín I
Přítomni:
Robert Landa, Mgr. Jan Mareš, Ing. Tomáš Štěpánek, Mgr. Ondřej Michálek, Dušan
Kamenický a Bc. Tomáš Jablonický.
Hosté: Mgr. Martin Pošta – náměstek primátora
Nepřítomen: Ing. Igor Bayer
Program:
1. Kontrola usnesení z minulého jednání sportovní komise, úkoly z jednání byly
splněny. Závěr: sportovní komise bere na vědomí.
2. Došlé žádostí o dotace na AKCE sportovního kalendáře
Mimořádné individuální žádosti na AKCE po uvolnění mimořádných opatřeních
vlády v rámci pandemie COVID-19, komise projednala došlé žádosti na přípravu a
zajištění těchto projektu na sportovní akce:
1/ „O PODZIMNÍHO MISTRA“ TJ JUNIOR ROMA DĚČÍN z.s.,návrh 15.000,- Kč,
2/ „Neptun 2021 – Srní 1“, Potápěčský klub Děčín, z.s., návrh 33.000,- Kč,
3/ „FUTSAL V AKCI“, Futsal Děčín z.s., návrh 8.000,- Kč,
4/ „100 LET FOTBALU V DĚČÍNĚ“, FK JUNIOR Děčín z.s., návrh 30.000,- Kč.
Závěr: sportovní komise schvaluje navržené částky a doporučují žádosti s návrhy
dotací předložit do orgánů města. Hlasování 6x ANO
3. Děčín sportuje - sportovní web města Děčín
Jednání ohledně rozšíření informací na webových stránkách „Děčín sportuje“ pro
veřejnost nadále probíhají. Projednávané otázky: nastavení přehledů schválených
dotací na web, přihlašovaní, nové formy zlepšení administrace pro jednotlivé kluby,
informace o možnosti podávání žádostí v průběhu roku, přehledy členské základny,
informace o možnostech sportování a uveřejňování další přehledů. O dalším jednání
k rozšíření webových stránek bude komise informována.
Závěr: sportovní komise bere na vědomí a ukládá předsedovi komise nadále vést
jednání ohledně zlepšování informací na webu města www.decinsportuje.cz.
4. Požadavek sportovní komise na navýšení finančních prostředků pro sport na
rok 2021
Členové sportovní komise se obracejí na radu města s žádostí o možné navýšení
finančních prostředků pro sportovní aktivity v roce 2021. Jedná se o zajištění akcí
po rozvolnění, restart sportování ve městě, zapojení dětí, mládeže do sportovních
aktivit, akce pro veřejnost.
Závěr: Členové sportovní komise doporučují uskutečnit jednání k navýšení možné
alokace pro oblast sportovních aktivit 2021 formou podávání mimořádných žádostí o
dotaci. Hlasování 6x ANO
5. Různé
•

Činnost administrátorky webových stránek „Děčín sportuje“- informace o činnosti a plnění úkolů vyplývajících z uzavřené smlouvy pro rok 2021
- sběr dat pro aktualizace nového katalogu „Děčín sportuje“, příprava pro tisk
- aktuální sběr informací a dat k přípravě Síně slávy na webu města
www.decinsportuje.cz

Závěr: sportovní komise souhlasí na základě plnění úkolů s úhradou za administraci
webových stránek za období 08/2021 a další související úkoly na základě uzavřené
smlouvy o dílo č. 2021-0068/OSK, odměna ve výši 4.000,00 Kč/měsíc. Hlasování
6x ANO.
•
•
•
•
•

Úkoly:
Příprava tabulky – rozpočet pro rok 2022, jako součást žádosti o dotace
Rozpočet na rok 2022
Dotační program pro rok 2022 – připravit podklady do 08.09.2021, domluvit termíny
Projednat možné vyhlášení ankety „Sportovec roku 2021“ do 08.09.2021
Informace k jednání – Víceúčelová sportovní hala Děčín, průběžně projednávat
Závěr: sportovní komise bere na vědomí přípravu podkladů do 15.09.2021 a
ukládá předsedovi komise svolat jednání na 08.09.2021 k uvedeným bodům.
Hlasování: 6x ANO

•
•

Nové katalogy „Děčín sportuje“, určené především jako přehled o možnostech
sportování ve městě, budou připraveny k rozvozu do 3.9.2021. Rozvoz zajistí
sportovní komise a administrátor webu.
Informace k připravovaných akcích:
- „Tyršův Děčín 2021“: v termínu 17.-19.09.2021
- „Mezinárodní turnaj žáků U14“: v termínu 27. - 29.8.2021

Zapsala: Kapicová Soňa v.r.
V Děčíně dne 01.09.2021

Robert Landa v.r.
předseda komise sportovní

