statutátní město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 14.12. 2011, 13:00 hodin, zasedací místnost budovy
Speciální školy Děčín.-Bynov
Přítomni: Mgr. Roman Stružinský, MUDr. Pavel Charvát, p. Milan Veselý, p. Hana Pacinová, p.
Dušan Kamenický, p. Dagmar Toncarová, Jaroslav Calda, Ing. Schwarz Milan
Omluveni: Mgr. Josef Herclík, p. Pavel Sinko, Mgr. Jiří Hykš, Václav Němeček, Ing. Schwarz
Milan.
P r o g r a m:

1/ Kontrola splnění úkolů z minulého zasedání
2/ Informace o průběhu vyhodnocení Sportovec roku 2011
3/ Různé
- Dotace 2012
- Informace z jednání jedna Dc Sportovní
4 /Závěr

k bodu l/ Zahájení jednání, seznámení s programem
Jednání komise zahájil předseda sportovní komise Mgr. Roman Stružinský, seznámil členy
s programem a s plněním úkolů z minulého jednání. Omluveni 5 členů komise.
Kontrolou bylo zjištěno,že uložené úkoly byly zajištěny.
k bodu 2 / Informace o průběhu vyhodnocení „ Sportovec roku 2011“
předseda komise seznámil přítomné s průběhem vyhodnocení Sportovce roku 2011, které se
uskutečnilo dne 12. 12. 2011 – od 10:00 hodin – sportovci, děti a mládež do 18 let
- od 17:00 hodin – sportovci nad 18 let
Předány byly všechny schválená ocenění Sportovec roku 2011 Sportovec do 18 let - 29 návrhů
Sportovec nad 18 let – 35 návrhů
Mládežnický kolektiv- 2 kolektivy
Trenér / cvičitel roku – 2 návrhy
Za celoživotní činnost v oblasti sportu – 2 návrhy
Zároveň se uskutečnilo předání CENY Statutárního města Děčín panu Vladimíru Poskočilovi a
panu Ing. Karlu Lešanovskému.
K bodu 3/ Různé :
- seminář k Zásadám pro přidělování dotací , Termín přesunut na počátek ledna 2012 Z: OSK
- Dotace na oblast sportu se předávají v termínu do 20. 1. 2012
- Vyúčtování dotace za rok 2011 v termínu do 15.1.2012
- Jedna DcSportovní – předseda komise informoval o jednání komise pro přípravu sloučení
sportovišť pod jedno centrum, zatím se uvažuje o připojení hřišť, které nyní spravuje FK
Junior Děčín. Jedná se o uvažovaný předběžný termín od 1.4.2012
- další jednání sportovní komise se uskuteční T: 12. 12. 2011 na vyhodnocení ankety o
nejlepšího sportovce roku 2011.
V Děčíně dne 22.12.2011
Zapsala: Soňa Kapicová

Mgr.Roman Stružinský v.r.
předseda komise

