statutátní město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 24.01. 2014, 13:00 hodin, Magistrát města Děčín, budova
B1,zasedací místnost SÚ.
Přítomni: dle prezenční listiny
P r o g r a m:

1/ Zahájení, seznámení s programem jednání
2/ Informace – Výzva k podávání projektů v oblasti sportu a kultury
3/ Ţádosti o dotace pro rok 2014
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 5 členů sportovní komise. Členové odsouhlasili program jednání sportovní
komise.
k bodu 2/ Informace – Výzva k podávání projektů pro rok 2014 v oblasti sportu
Statutární město Děčín vyhlásilo v prosinci 2013 Výzvu k podávání projektů v oblasti sportu pro
rok 2014.
předepsané termíny pro ţadatele:
vyúčtování dotací za rok 2013
T: 15. 01. 2014
nové ţádosti pro rok 2014
T: 20. 01. 2014
V uvedeném termínu bylo celkem podáno 61 ţádostí s projekty v oblasti sportu.
k bodu 3/ Žádosti o dotace pro rok 2014
Členové sportovní komise projednali jednotlivé ţádosti o dotaci pro rok 2014 a návrhy s
doporučením byly zpracovány pro jednání rady města Děčín.
Rozpočet tělovýchovy (průběţná podpora) pro rok 2014 je celkem ve výši........... 3.500.000,- Kč.
Návrh sportovní komise na přidělení dotací k termínu podání 20. 01.2014:
celková částka na projekty pro 61 žadatelů činí:
zbývající část pro rok 2014 je ve výši:

3.071.000,- Kč,
429.000,-Kč,

z toho na projekty zaměřené na reprezentaci města (MČR, ME, MS) a na pořádání akcí
mimořádného a reprezentativního charakteru, které se nominují během roku 2014 částka ve výši
229.000,-Kč,
organizační a technické zajištění akce vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců města Děčín za r.
2014 částka ve výši
200.000,-Kč.
Sportovní komise navrhla přidělení dotací u všech došlých ţádostí o dotaci na sportovní činnost
pro rok 2014, ţádná ţádost nebyla vyřazena.
Závěr: hlasování členů komise 7x ano
Úkol: předloţit do rady města materiál s návrhem na přidělení dotací 2014.
Zajistí: OŠK T: 2/2014.

k bodu 4/ Různé
1) Seznámení s materiály k oblasti sportu
a) Koncepce financování sportů s širokou mládeţnickou základnou v Ústeckém kraje 2013/2016
b) Zásady upravující poskytování účelových dotací z rozpočtu města Ústí nad Labem v oblasti
sportu a činnosti mládeţe.
Předseda komise Mgr. Struţinský uvedl k předloţeným materiálům, ţe komise byla jiţ s oběma
materiály seznámena v prosinci 2013. Postup statutárního města Děčín při přidělování dotací je
jednotný pro všechny ţádosti o dotace v oblasti sociální, kultury a sportu, jednotlivé komise se řídí
Zásadami pro přidělování dotací, schválenými v prosinci 2011.
2/ Informace k jednání – výstavba sportovní haly
Pan Pavel Sinko, 1. náměstek primátora seznámil přítomné členy s aktuálním stavem jednání
týkajících se stavby sportovní haly. Jednání proběhla s 2 subjekty, se kterými jsou projednávány
tyto moţnosti:
a) pevná hala
b) montovaná hala.
O dalším průběhu jednání bude sportovní komise průběţně informována na jednotlivých
zasedáních.
Závěr: sportovní komise bere na vědomí
3/Ţádosti o permanentky do bazénu pro sportovce
Předseda komise informoval, ţe zatím byly ţádosti řešeny formou zahrnutí uvedeného poţadavku
do projektu sportovního subjektu na činnost v oblasti sportu pro rok 2014.
Závěr: sportovní komise bere na vědomí
k bodu 5/ Závěr jednání
Předseda sportovní komise poděkoval všech členům za aktivní účast na jednání a další zasedání
sportovní komise se uskuteční 12.března 2014, 13:00 hodin, magistrát B1.

V Děčíně dne 24. 01. 2014
Zapsala: Soňa Kapicová

Mgr. Roman Struţinský v.r.
předseda komise

