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STATUT 
 

S P O R T O V N Í   K O M I S E   STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN 
 
 

 
Článek I. 

Postavení a složení komise 
 
1. Sportovní komisi zřizuje v souladu s § 102 odst. 2 písmeno h) a § 122 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jako iniciativní a poradní orgán Rada města 
Děčín. 

2. Komise sportovní je ze své činnosti odpovědna radě města. 
3. Svá stanoviska a náměty předkládá radě města prostřednictvím odboru školství a kultury. 
4. Předsedu a členy komise jmenuje a odvolává rada města. 

5. Komise má minimálně sedm a maximálně patnáct členů. 
6. Tajemníkem komise je pracovník Magistrátu města Děčín, odboru školství a kultury, který 

zabezpečuje organizační a administrativní práce pro komisi dle pokynů předsedy komise. 
 

 
Článek II. 

Působnost 
 

 
Komise je iniciativním a poradním orgánem rady města v oblasti sportu. 
 

                                                      Článek III. 
                                     Náplň činnosti komise sportovní 

 
1. Vytvoření podkladů pro koncepci v oblasti sportu na území města a využívání sportovišť 

v majetku města. 
2. Vyhodnocování a předkládání kvalifikovaných stanovisek a aktuálních informací a 

podkladů pro rozhodování rady města /RM/, týkající se vývoje a situace v oblasti sportu. 
3. Doporučovat RM ke schválení rámcový program sportovních akcí, kde se město 

spolupodílí na jejich organizaci a finančním zabezpečení. 
4. Projednávání návrhů, podnětů a stížností občanů či organizací a příslušných odborů 

působících na území města, pokud se na komisi přímo obrátí. 
5. Podílí se na přípravě a vyhlášení grantových programů v oblasti sportu, následně 

posuzuje přihlášené projekty a kontroluje jejich věcné plnění. 
6. Spolupracuje na návrhu rozpočtu v příslušných oblastech. 
7. Tajemník komise je povinen sledovat úkoly vyplývající z RM, zabezpečit jejich projednání 

v komisi, sledovat jejich splnění a uvedení této skutečnosti do zápisu ze zasedání 
komise. 

8. Svou práci vykonává komise prostřednictvím svých členů, v případě potřeby si může na 
konkrétní problematiku přizvat experty. 

 
 

V Děčíne dne 22.03.2019 
 

Jaroslav Hrouda v. r. 
        primátor   

 


