statutátní město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 13.06. 2012, 13:00 hodin, zasedací místnost budovy B1,
magistrátu města Děčín
Přítomni: Mgr. Roman Stružinský, p. Milan Veselý, p. Václav Němeček, p. Dušan Kamenický,
Jaroslav Calda, Mgr. Josef Herclík, p. Pavel Sinko, Mgr. Jiří Hykš, Ing. Schwarz Milan, MUDr.
Pavel Charvát.
Omluveni: p. Hana Pacinová, p. Dagmar Toncarová.
1/ Kontrola splnění úkolů z minulého zasedání sportovní komise
2/ Žádosti o dotace 2012 – oblast sportovní činnosti
3/ Informace o sportovních akcích
4/ Závěr
k bodu l/ Zahájení jednání, seznámení s programem
P r o g r a m:

Jednání komise zahájil předseda sportovní komise Mgr. Roman Stružinský, seznámil členy
s programem a s plněním úkolů z minulého jednání. Omluveni 2 členky komise.
Kontrolou bylo zjištěno, že uložené úkoly k projednání žádostí o dotace, příprava smluv,
projednání v RM a ZM byly ze strany OSK zajištěny.
k bodu 2 / Žádosti o dotace 2012 – oblast sportovní činnosti
Žádosti na oblast
- Nadstandartní reprezentace města Děčín na MČR, ME, MS
- Pořádání sportovních akcí mimořádného a reprezentativního charakteru
Na dnešní jednání sportovní komise bylo podáno celkem 8 žádostí o dotaci v oblasti sportu.
Komise navrhuje rozdělit částku 61.500,-Kč pro tyto subjekty viz.tabulka č. 1 v příloze.
Hlasování - pro 10 členů, proti 0, zdržel se 0. Sportovní komise souhlasí.
U žádosti o dotaci města Jílového, komise navrhuje:
- Na úpravu běžeckých tratí 0,- Kč ( v roce 2011 dotace činila 15 tis.Kč)
- Na instalaci 2 ks turistických INFO tabulí – návrh dotace připraví za město Děčín, oddělení
cestovního ruchu.
U žádosti SK městské policie, BOX – žádost je evidována a v případě posílení rozpočtu z loterie
bude projekt znovu projednán. Nyní převyšuje žádost naše možnosti k rozdělení.
K bodu 3/ Informace o sportovních akcích
Jednotliví členové komise informovali o aktivitách v jednotlivých oblastech.
- Krajský slet v Děčíně, oslavy 150 let Sokola, 180 let narození Dr. Miroslava Tyrše
120 let Děčínské sokolské jednoty
- TJ Junior ROMA Děčín obsadil 1 místo v okresním pohár starší žáci
- 29. 6. – 1. 7. 2012 – Pohár ČVS v plážovém volejbale – Aquapark
- 5. Česká Parkinsoniada 2012- požadavek na propagační materiály
4/ Závěr: připravit materiál Návrhu dotací do jednání RM 26. 6. 2012.
Zajistí: OSK
T: 18. 6.2012
V Děčíně dne 13. 6. 2012
Zapsala: Soňa Kapicová

Mgr. Roman Stružinský v. r.
předseda komise

