Statutární město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 10. 12. 2015, 17:00 hodin, knihovní sál, Zámek Děčín
Přítomni: Ing. Rostislav Donát, JUDr. Pavel Horák, Jaroslav Rejnart, Hana Pacinová, Dagmar
Toncarová, Hana Cermonová
Omluveni: Dušan Kamenický, Milan Veselý, Jitka Jirušová, Lukáš Trnka a Tomáš Štěpánek
Všichni členové komise odpracovali v měsíci prosinci 2015 celkem 1 hodiny.
Program:
1/ Kontrola plnění úkolů zápisu 11/2015.
2/ Záměr vybudování sportovní haly
3/ Různé
4/ Závěr
K bodu 1/Kontrola úkolů a informace o projednání dotací a smluv v oblasti sportovní
činnosti pro rok 2015
Předseda sportovní komise Ing. Donát, provedl kontrolu úkolů zápisu z minulého jednání sportovní
komise a informoval přítomné členy komise o:
- stavu fin. podpory v programu sportu pro rok 2016. Výzva pro podávání žádostí byla zveřejněna.
Všechny subjekty budou postupovat dle stanovených lhůt
- po skončení jednání sportovní komise proběhne akce vyhlášení Sportovec roku 2015.
V dopoledních hodinách proběhlo vyhlášení Sportovec roku 2015 v kategorii mládeže do 18 let.
Závěr: sportovní komise bere na vědomí
K bodu 2/ Sportovec roku 2015
V návaznosti na dříve předložený materiál - Analýza tělocvičen a sportovních hal v Děčín, který
zpracoval a přednesl člen sportovní komise Ing. T. Štěpánek byl dopracován návrh na zpracování
záměru pro vybudování víceúčelové sportovní haly na pozemkových parcelách v majetku
Statutárního města Děčín, k.ú. Bynov p.p.č 761/105, 761/4. Projekt sportovní haly včetně
klubového zázemí, šaten, hlediště, parkoviště. Předpokládané investiční náklady cca 15 mil Kč, při
předpokládané spoluúčasti města 30% ve výši max. 5 mil. Kč (rozdělení nákladů 70/30). Tyto
pozemky se nacházejí v bezprostředním sousedství (v návaznosti) na sportovní zázemí areál ZŠ
Na pěšině a z druhé strany sportovního areálu TJ Union Bynov. V areálu proběhla v tomto roce
rekonstrukce zázemí a šaten, za finanční pomoci Města Děčína. V neposlední řadě je v tomto
areálu plánována výstavby víceúčelového hřiště. Celá investiční akce ve všech směrech odpovídá
vzneseným požadavkům na výstavbu tohoto typu haly. Urychlené zadání zpracování záměru
Odboru rozvoje může pomoci při podání žádosti o dotaci na tento druh investiční akce. Předpoklad
vyhlášení dotačních programů během ledna a února 2016.
Radu města bude informovat Dagmar Toncarová.
Závěr 5x ANO: Sportovní komise doporučuje radě města schválení zpracování záměru výstavby
sportovní haly (kopie situační mapky areálu bude předána vedení města k seznámení spolu se
zápisem)
K bodu 4/ Závěr jednání
Předseda komise poděkoval členům sportovní komise za účast
V Děčíně dne 11. 12. 2015
Zapsala: Ing. Rostislav Donát

Ing. Rostislav Donát v. r.
předseda sportovní komise

