Statutární město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 27. 01. 2016, 13:00 hodin, zasedací místnost, Magistrát
statutárního města Děčín, budova B1, malá zasedací místnost přízemí, Děčín I
Přítomni: Ing. Rostislav Donát, JUDr. Pavel Horák, Jitka Jirušová, Dušan Kamenický, Milan
Veselý, Dagmar Toncarová, Lukáš Trnka, Jaroslav Rejnart a Mgr. Hana Cermonová.
Omluveni: Ing. Tomáš Štěpánek, Hana Pacinová.
Všichni členové komise odpracovali v měsíci lednu 2016 celkem 3,5 hodiny.
Program:
1/ Kontrola plnění úkolů zápisu 12/2015.
2/ Sportovec roku 2015
3 Žádosti o fin. podporu v rámci programu oblasti sportu pro rok 2016
4/ Různé
5/ Závěr
K bodu 1/Kontrola úkolů
Předseda sportovní komise Ing. Donát, zahájil jednání sportovní komise a informoval přítomné o
úkolech z minulého jednání komise a informoval o projednávání úkolu ohledně sportovní haly:
K bodu: Sportovní hala, Děčín IX Bynov, následná jednání
V minulém jednání sportovní komise byl předložen návrh, který vycházel z Analýzy tělocvičen a
sportovních hal v Děčín a byl projednán návrh na realizaci sportovní haly (na pozemkových
parcelách v majetku Statutárního města Děčín, k.ú. Bynov p.p.č 761/105, 761/4).
Jednání – zjištění: Bohužel na pozemku jsou umístěny plynová vedení RWE, které nejdou
přemístit. Pozemek tedy nelze využít pro stavbu sportovní haly.
Závěr: sportovní komise bere na vědomí a doporučuje Radě města pokračovat v hledání
vhodného pozemku pro stavbu haly a pověřit určenou osobu k této věci.
K bodu 2/ Sportovec roku 2015 pro region Děčín se uskuteční 5.2.2016 v Městském divadle
Děčín
Závěr: sportovní komise bere na vědomí
K bodu 3/ Výzva pro předkládání žádostí o finanční dotaci v oblasti programu sportu pro rok
2016 – stav podaných žádostí po 20.1.2016
Předseda komise seznámil členy komise s došlými žádostmi na základě vyhlášení výzvy v oblasti
sportu, kterou statutární město Děčín vyhlásilo 1.12.2015 pro rok 2016. Byla upřesněna jednotlivá
kriteria hodnocení u skupin A,B,C, D a E.
Výzvu pro předkládání žádostí o účelovou dotaci v oblasti programu podpory sportu, pohybových a
volnočasových aktivit v Děčíně pro rok 2016 využilo celkem 60 spolků, tělovýchovných a
tělocvičných jednot, sportovních subjektů a jednotlivců, celkově se jedná o projekty ve výši
35.671.110,- Kč a jejich realizaci bylo z jejich strany žádáno ve výši: 13.340.070,- Kč.
-

-

Žádosti byly posuzovány podle předložených kritérií stanovených v Koncepci podpory sportu,
pohybových a volnočasových aktivit v Děčíně (dále jen „Koncepce podpory sportu“) schválené
radou města pod usnesením č. 15 19 39 06 dne 3.11.2015.
V rámci schváleného rozpočtu statutárního města Děčín pro rok 2016 byla na oblast tělovýchovné
činnosti schválená částka ve výši 7.760.000-, Kč.
Sportovní komise po projednání žádostí navrhuje radě města Děčín poskytnout dotace zejména
k zajištění podpory realizace projektů, které zahrnují aktivity, na kterých má město zájem,
významně město reprezentují a vychází z Koncepce podpory sportu a jsou v souladu s kriterii pro
poskytování dotací v celkové výši 7.346.000,- Kč.

-

Došlé žádosti byly členěny dle Koncepce podpory sportu podle typu účelových dotací:
A) Mediálně a divácky atraktivní a preferované sporty;
B) Sportovní činnosti mládeže - podpora systematické dlouhodobé činnosti dětí a mládeže;
C) Akce sportovního kalendáře - podpora pořádání sportovních akcí mimořádného a
reprezentativního charakteru;
D) Mimořádná podpora - nadstandardní reprezentace města;
E) Volnočasové aktivity.
Závěr : 8x ANO
Úkol z jednání : připravit materiál s návrhy dotací do RM města a ZM města. Z: OSK
K bodu 4/ Různé.
Rozpočet 2016 – oblast sportu (tělovýchova a zájmová činnost)
A) Sportovní zařízení v majetku obce
B) Ostatní tělovýchovná činnost - z toho a) projekty, průběžná podpora
b) mediálně atraktivní, preferované sporty
Ing. Donát, předseda sportovní komise informoval členy komise o schváleném rozpočtu na oblast
sportu pro rok 2016, který byl oproti předloženému návrhu sportovní komise krácen o 1.020 tis. Kč.
V návaznosti na již uskutečněná jednání, koncem roku 2015 při přípravě rozpočtu na rok 2016 je
nutné, aby předseda komise projednal s panem náměstkem primátorky a vedoucí OE možné
navýšení finančních prostředků na oblast sportu. Jedná se o finanční prostředky především pro
kluby na reprezentaci města a mládežnické týmy. S ohledem na povinnost města použít získané
finanční prostředky z loterií na společenské účely je nutné mít informaci, jaké příjmy z této oblasti
mělo Město Děčín v roce 2015 a jaký je předpoklad příjmů pro rok 2016.
Závěr: sportovní komise bere na vědomí a ukládá předsedovi komise
a) ověřit, kolik peněz z loterií jde na podporu sportu a tělovýchovy ve městě Děčín, na základě
novely č. 457/2011zákona č. 202/1990 Sb. o rozpočtovém určení daní.
b) jednat s panem náměstkem primátorky a vedoucí OE o možném navýšení finančních
prostředků na oblast sportu pro rok 2016, oproti schválenému rozpočtu.

K bodu 5/ Závěr jednání
Předseda komise poděkoval členům sportovní komise za aktivní účast a informoval o předběžném
termínu dalšího jednání, které se uskuteční v objektu kabin TJ UNION Děčín, čas a termín bude
upřesněn po dohodě s předsedou klubu.
V Děčíně dne 29.01.2016
Zapsala: Soňa Kapicová

Ing. Rostislav Donát v. r.
předseda sportovní komise

