Statutární město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 30. 03. 2016, 16:00 hodin, zasedací místnost, hala
Maroldova, Děčín I- Děčín.
Přítomni:
Ing. Rostislav Donát, JUDr. Pavel Horák, Jitka Jirušová, Dušan Kamenický, Milan
Veselý, Lukáš Trnka, Jaroslav Rejnart, Ing. Tomáš Štěpánek, .
Omluveni: Dagmar Toncarová, Hana Pacinová a Mgr. Hana Cermonová.
Host: Petr Toncar, Bc. Lukáš Houser
Všichni členové komise odpracovali v měsíci březnu 2016 celkem 2 hodiny.
Program:
1/ Kontrola plnění úkolů zápisu 2/2016.
2/ Prohlídka objektu – hala Maroldova Děčín a činnost BK Děčín
3/ Různé
4/ Diskuse
5/ Závěr
K bodu 1/Kontrola úkolů
Předseda sportovní komise Ing. Donát, zahájil jednání výjezdní komise sportovní a informoval
přítomné o úkolech z minulého jednání komise, projekty do 50 tis. Kč schválila rada města dne
1.3.2016 a II. část projektů nad 50 tis.Kč je připravena k předložení do jednání ZM dne 31.3.2016.
Závěr: členové berou na vědomí
K bodu 2/
Seznámení s činnost BK Děčín v rámci Mediálně a divácky atraktivních sportů
- Dlouholetá tradice basketbalu v Děčíně 1945-2016 - 71 let
- Reprezentace v oblastních, celorepublikových soutěžích
- 270 dětí a mládeže
- Registrace je od 11 let, přípravka však je již od 6 let
- Velkým vzorem jsou hráči A týmu, jako jejich trenéři ( M.Soukup, R. Landa, apod..)
- Trenérský tým – zkušení a školení trenéři, 2x nejvyšší licence A, 5 trenérů s lic. B, ostatní C
- Účast ve všech soutěží – oblast, kraj, republika
- Propagace – Princip, Děčínský deník, www stránky
- A tým – hraje nevyšší soutěž NBL, za r. 2014/2015 – II.místo v rámci ČR
- Propagace a reprezentace města Děčín, v tisku, televizi, www.stránky, přímé přenosy
utkání z Děčína, prezentace města na drezech, sportovním sále aj.
p. Bc.Houser představil sportovní činnost a využití haly Maroldova
Diskuse k činnosti klubu a provozu haly, problémy např. světla v hale .
Závěr: Předseda komise poděkoval Bc. Houserovi za přijetí komise sportovní a přednesené
informace k práci s dětmi a mládeží, práce dospělých týmů a reprezentace A týmu.
bodu 3/ Různé
Žádost o dotaci
1/ Volejbalový sportovní klub Děčín:
Projekt: Finále ČP juniorek a kadetek v Děčíně 2016, celkové náklady 21,5 tis. Kč,
žádost o 10.000,- Kč pronájem tělocvičen
Závěr: Sportovní komise souhlasí, hlasování 8xANO
2/ Plavecký klub Děčín, z.s.
Projekt: a) Plavecký open Děčín – květen 2016 – celkové náklady 32 tis. Kč
b) Vánoční kapr – prosinec 2016 – celkové náklady 32 tis. Kč,
celkem žádost o 64 tis. Kč, tj. 100%
Závěr: Sportovní komise nesouhlasí s úhradou 100% nákladů a doporučuje přepracovat projekt.
Hlasování 8x ANO

Petr Toncar, člen komise cestovního ruchu, představil projekt Tyršův Děčín 2016
Sokolská župa Severočeská Novákova připravila pro rok 2016 projekt Tyršův Děčín s cílem:
setkávání, prezentace sokolské sportovní činnosti, navázání kontaktů pro turismus a CR
- Prezentace města Děčín a propagace rodáka Dr. M.Tyrše
- Spolupráce se Sokolem z Rakouska, Oetz- kde probíhají obdobná setkání
- Oslavy ve městě, průvod, spolupráce sportovců, prezentace sportovní činnosti a kultury.
- Stanovení pracovní skupiny pro zajištění projektu.
předseda komise poděkoval p. Toncarovi za představení projektu a doporučil, aby pí. Toncarová o
záměrech projektu informovat radu města. Současně bylo doporučeno, aby pí. Toncarová navrhla
složení pracovní skupiny v rámci potřeb příprav a samotné realizace projektu Tyršův Děčín
Závěr: komise sportovní bere informaci na vědomí a doporučuje k projednání radě města
K bodu 4/ Diskuse
a) Informace o jednání na zasedání Kontrolního výboru ZM 17.3.2016
Předseda komise informoval členy o výsledku předvolání na jednání Kontrolního výboru.
Na jednání byla představena Koncepce podpory sportu v Děčíně včetně, kritéria pro
přidělování dotací. Členům kontrolního výboru byly zodpovězeny položené dotazy.
Kontrolní výbor poděkoval sportovní komisi za její činnost a zpracované materiály, KV
vyjádřil spokojenost k předloženým podkladům a záměrům činnosti v oblasti sportu.
b) Problematika Sportovní haly v ul. Práce:
Člen komise JUDr. Horák informoval o záležitosti spojené s podáním výpovědi smlouvy na
provozování sportovní haly. Členové sportovní komise by rádi znali vývoj této záležitosti, a
to zejména:
1) byla již ze strany Města Děčín podána žaloba na provozovatele ?
2) byly ze strany Města Děčín vyčerpány veškeré možnosti smírného vyřešení vzniklého
sporu, jak předpokládá příslušné ustanovení mandátní smlouvy ?
3) jaké další důvody jsou uváděny ve spojitosti s užíváním sportovní haly (ztrátovost provozu
haly) ?
Závěr: sportovní komise žádá radu města, aby zajistila odpovědi na výše uvedené dotazy
K bodu 4/ Závěr jednání
Předseda komise poděkoval členům sportovní komise za aktivní účast a informoval o předběžném
termínu dalšího jednání, které se uskuteční 27. 04.2016 v objektu sportovní haly Ul. Práce, Děčín
IV, od 13:00 hodin.
V Děčíně dne 08.04.2016
Zapsala: Soňa Kapicová

Ing. Rostislav Donát v. r.
předseda sportovní komise

