statutátní město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 07. 05. 2014, 13:00 hodin, TJ KAJAK Děčín, Děčín III
Přítomni: dle prezenční listiny
P r o g r a m:

1/ Zahájení, seznámení s programem jednání
2/ Koncepce prorodinné politiky města na období 2014 - 2018
3/ Žádosti o dotace – nadstandardní reprezentace pro rok 2014
4/ Informace o činnosti TJ Kajak Děčín, prohlídka zařízení
5/ Různé
6/ Závěr

k bodu l/ Zahájení jednání, seznámení s programem
Jednání sportovní komise zahájil předseda sportovní komise Mgr. Stružinský, který zároveň přivítal
přítomné členy a paní náměstkyni primátora Mgr. Hanu Cermonovou. Z jednání komise se omluvili
4 členové sportovní komise. Členové odsouhlasili program jednání sportovní komise.
k bodu 2/ Koncepce prorodinné politiky města na období 2014 – 2018.
Projekt představila náměstkyně primátora paní Mgr. Hana Cermonová. Koncepce bude součástí Strategie
města 2014 – 2020.
Závěr: členové komise si koncepci prostudují a své náměty, připomínky, návrhy a seznam sportovních akcí
pošlou elektronicky do 30.5.2014,

k bodu 3/ Žádosti o dotace pro rok 2014
Členové sportovní komise se seznámili s došlými projekty v oblasti sportu a projednali návrhy na
dotace pro rok 2014: nadstandardní reprezentace města Děčín, závody MČR, ME.
Žadatel o dotaci
2014 reprezentace
města
Tomáš Pachta a Petr
Čapek, oddíl JUDO
Veslařský klub
Slavia, Děčín
Adéla Stružinská
TJ Sokol Jalůvčí,
Děčín
SK Děčín

Akce 2014
Mistrovství Evropy
masters v judu 2014
Mezinárodní regata
mládež Mnichov,
nominace na ME
Belgie (III. místo)
ME Itálie, jezdectví,
mládež, 17 let
Český pohár,
7 závodů Děčín,
beach volejbal
MČR v atletice
veteránů, Děčín

Požadavek 2014

Doporučení sportovní
komise 7. 5. 2014
8.600,- Kč

4.000,- Kč

12.000,- Kč

10.000,- Kč

doprava, startovné, IČ

doprava, startovné, ubytování

15.000,- Kč

8.000,- Kč

doprava, startovné, ubytování

27.000,- Kč

8.000,- Kč

organizačně technické zajištění akcí

20.000,- Kč

0,- Kč

na stejný projekt již schválená dotace
ve výši 40.000,- Kč,
(usn.číslo ZM 14040515, 24.04.2014).

Celkem
Závěr: hlasování členů komise 7x ano
Úkol: předložit do rady města materiál s návrhem na přidělení dotací 2014.
Zajistí: OSK T: 27.05.2014.

30.000,- Kč

k bodu 4/ Různé
a) Informace o činnosti TJ Kajak Děčín, prohlídka sportovního zařízení
Předseda TJ Kajak Děčín, pan MUDr. Pavel Charvát přivítal přítomné členy sportovní komise.
Seznámil je s historii klubu TJ Kajak Děčín, uvedl představil výsledky sportovních závodů, účast
na ME, MS , olympiády apod. Jen za rok 2014 získal TJ Kajak Děčín přes 40 medailí .
Oddíl byl v posledních letech 2x vyplaven v souvislosti se záplavami 2002, 2013.
Závěr: odeslat seznam úspěchů TJ Kajak Děčín na OSK k další propagaci sportu
T: průběžně
b) Městské slavnosti 2014
Sportovní komise byla seznámena s průběhem organizace městských slavností, sportovních akcí, které jsou
součástí městských slavností a obdržela podrobný program. Novinkou je akce Sochaři Děčínu a soutěž a
výstava historických vozidel.
Závěr: sportovní komise bere na vědomí

c) Došlá pošta
Andrea Havlíčková - Český Ragbyový svaz vozíčkářů, informace o činnosti svazu,
reprezentace ČR, nabídka možnosti sehrát utkání v Děčíně, dotaz na dotaci (asistence
A.Havlíčkové. u týmu)
Závěr: e-mail neobsahuje rozpočet ani základní informace potřebné k projekty dle zásad pro
přidělování dotací. Sportovní komise bere na vědomí.
Hřiště Kocánek, žádost o finanční pomoc na dokončení sportovního víceúčelového hřiště U
Kocánka, podává o.s. Děčínské aktivity, částka:1.168.915,-Kč
Závěr: Sportovní komise vítá uvedený projekt, ale upozorňuje na skutečnosti týkající se
veřejné podpory. OSK se nemůže podílet na podpoře tohoto projektu, protože nedisponuje
požadovanou finanční částkou. Závěr jednání předat ekonomického odboru. Z: OSK
ČzMSSA – MS ve střelbě na kovové siluety, Děčín 2014,
účast 200 střelců ze 17 zemí celého světa. Žádost o finanční pomoc při závěrečném
vyhodnocení na zámku.
Závěr: OSK projedná s p.o. Zámek Děčín cenu pronájmu a zároveň předloží do RM
možnost rozpočtové změny na oblast sportu.
d) Propagace sportu a sportovních výsledků
Podklady k výsledků jednotlivých TJ, SK a dalších sportovních sdružení zasílat průběžně na
OSK. Ve spolupráci s paní náměstkyní Mgr. Cermonovou budou výsledky zpracovány do tisku.
Závěr : OSK zašle Mgr. Cermonové došlé informace do SK, TJ o umístění jednotlivých
sportovců a sportovních klubů k dalšímu využití, propagaci apod. T: průběžně
k bodu 4/ Závěr jednání
Předseda sportovní komise poděkoval za aktivní účast na jednání a další zasedání
sportovní komise se uskuteční dne 11. června 2014, 13:00 hodin, SK Děčín, Sportovní hala,
Děčín V.
V Děčíně dne 19. 05. 2014
Zapsala: Soňa Kapicová v. r.

Mgr. Roman Stružinský v. r.
předseda komise

