statutátní město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 26.06. 2013, 13:00 hodin, Spec.zvl.škola Bynov, Děčín IX
Přítomni: pan Pavel Sinko, Mgr. Josef Herclík, Mgr. Jiří Hykš, MUDr. Pavel Charvát, Dušan
Kamenický, Mgr. Roman Struţinský, Hana Pacinová.
Omluveni: Václav Němeček, Dagmar Toncarová , Milan Veselý, Valdemar Jiruš
P r o g r a m:
1/ Kontrola splnění úkolů z minulého zasedání
2/ Informace – stav sportovních zařízení po povodních
3/ Ţádosti o dotace
4/ Různé
5/ Závěr
k bodu l/ Zahájení jednání, seznámení s programem
Jednání sportovní komise zahájil předseda sportovní komise Mgr. Struţinský, který zároveň
omluvil neúčast 4 členů sportovní komise. Členové odsouhlasili program jednání sportovní
komise.
k bodu 2 / Informace stav sportovních zařízení po povodních
Pan náměstek primátora Pavel Sinko informoval o stavu sportovišť po červnových povodních.
Podrobně informoval o provedeném úklidu a ošetření sportovišť v dané lokalitě (sklizený povrch,
nutno vše ošetřit)! Pomoc sportovců, veřejnosti, vojáci.
Lehkoatletický stadion (SK Děčín) – mimo povrch zničené buňky a tribuna.
Tenisový klub, kurty zaplaveny, klub zničen.
Dále zaplaveno: Veslařský klub, TJ Kajak, SKST Děčín, Sokol Děčín Městský stadion (FK Junior
Děčín)
Sportovní hala, ul. Práce – sklizený povrch, odvezeny koberce a nyní nutno projednat druh povrchu,
který bude instalován do sportovní haly. Univerzální povrch – tenis, volejbal, florbal, zváţit druhy
sportů, pro které bychom připravili podmínky trénování a zápasy v hale! Nutno zváţit všechny
moţnosti
Informovat všechny zaplavené sportovní kluby a jednoty o moţnosti vypůjčení vysoušeče.
Závěr: svolat jednání s cílem zajištění povrchu sportovní haly se zástupci města ( OMH, OR) a
zapojit také sportovní komisi. Zajistit jednání u pana primátora.
Z: Kapicová
T: počátek července 2013
K bodu 3/ Žádosti o dotace
Od minulého zasedání sportovní komise byly na statutární město Děčín zaslány tyto ţádosti o
dotaci:
Žadatel

Projekt

TKC Tukan Děčín

1) Elbe Cup,
2) Hejbni kostrou

Doporučený
Kč

návrh
15.000,0,-

Celoroční projekt, doporučeno podat
řádně v lednu 2014

5. PS Děčín
Celkem doporučeno RM

PPPP 2013 Celostátní soutěž ve
volejbale – akce MČR

12.000,27.000,-

Závěr: hlasování členů komise 7x ano
Úkol: předloţit do rady města materiál s návrhem na přidělení dotací 2013. Z: OSK T: 8/2013

k bodu 4/ Různé
a) OSK připraví dopis za panu Šťovíčkovi – SK Březiny, Děčín, jako odpověď na jejich ţádost
.
b) 19. 06. 2013 proběhla další schůzka – Strategický plán rozvoje města Děčína 2014-2020, oblast
sportu v rámci AWOR analýzy je také zapracována, celkem je 5 oblastí ( sociální politika
města, ţivotní prostředí, podnikatelské prostředí, školství – vzdělávání a rozvoj města )
Sport a kultura je zahrnut ve školství a vzdělávání.
Úkol - dále informovat na jednání v září 2013.
Z: OSK
K bodu 5/ Závěr jednání –
Sportovní komise se uskuteční 4. 9. 2013, 13:00 hodin, magistrát B1.

V Děčíně dne 8. 7. 2013
Zapsala: Soňa Kapicová

Mgr. Roman Struţinský v.r.
předseda komise

