statutátní město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 05. 11. 2014, 13:00 hodin, MM Děčín, budova B1 Děčín I
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluven: Mgr. Herclík, Mgr. Hykš, Mgr. Stružiský, MUDr. Charvát, V. Jiruš
P r o g r a m:

1/ Zahájení, seznámení s programem jednání
2/ Žádosti o dotace
3/ Sportovec roku 2014 - došlé výsledky, projednání
4/ Závěr

k bodu l/ Zahájení jednání, seznámení s programem
V úvodu jednání byla komise seznámena s programem jednání, omluveno bylo 5 členů sportovní
komise. Členové odsouhlasili program jednání sportovní komise.
k bodu 2/ Žádosti o dotace
Členové sportovní komise se seznámili s došlými žádostmi v oblasti sportu.
- 1/ Žádost o volný vstup do plaveckého areálu – 10 členů klubu TK Triade Děčín.
- 2/ Žádost o dotaci na permanentku do plaveckého areálu – David Aron, člen TK Triade
Děčín
Závěr: Komise projednala obě žádosti a doporučila TK Triade, podat tuto žádost v řádném
termínu vypsaných žádosti o dotace pro rok 2015. Hlasování členů komise 7x ANO.
k bodu 3/ Sportovec roku 2014 - 10. prosince 2014
Termín nahlášení výsledků od jednotlivých sportovních subjektů a jednotlivců: 31. říjen 2014
Komise projednala podrobně došlé návrhy:
Sportovci do 18 let

Sportovci nad 18 let

Jednotlivci

36

17

Kolektivy

6

1

Trenéři a celoživotní činnost
v oblasti sportu

10

2

Finanční ocenění :

MČR

ME

MS

Sportovci do 18 let
Sportovci nad 18 let

1000
1000

1500
2000

2000
3000

kolektiv
2500
3000

trenér

ocenění

4000
4000

1000

Celkově se jedná o rozdělení částky ve výši 133.500,-Kč, děti poukázky, nad 18 let hotovost.
TERMÍN slavnostního večera: 10. prosince 2014, zámek Děčín, dopoledne – děti, mládež do 18
let, večer od 18:00 hodin – sportovci nad 18 let. Podrobně viz. tabulka vyhodnocení.
Závěr: sportovní komise souhlasí 7x ano
Zajistit materiál do RM dne 11.11.2014, zodpovídá OSK.
k bodu 4) Závěr :
Pan Pavel Sinko, poděkoval členům sportovní komise za jejich aktivní činnost ve sportovní komisi
a účast na jednání.
V Děčíně dne 05.11.2014
Zapsala: Soňa Kapicová

Mgr. Roman Stružinský v. r.
předseda sportovní komise

