Statutární město Děčín
Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 01.06.2016, 14:00 hodin, TJ KAJAK Děčín
Přítomni: Ing. Rostislav Donát, Dušan Kamenický, Milan Veselý, Lukáš Trnka, Jaroslav Rejnart,
Hana Pacinová, Dagmar Toncarová
Omluveni: JUDr. Pavel Horák, Jitka Jirušová, Ing. Tomáš Štěpánek
Host: MUDr. Pavel Charvát předseda TJ KAJAK Děčín
Všichni členové komise odpracovali dne 01.06. 2016 celkem 3 hodiny.
Program:
1/ Kontrola plnění úkolů zápisu 4/2016.
2/ Činnost TJ KAJAK Děčín
Informace o činnosti oddílu – návštěva tréninku dětí
3/ Různé - žádosti
4/ Diskuse
5/ Závěr
K bodu 1 / Kontrola plnění úkolů
Předseda sportovní komise Ing. Donát, zahájil výjezdní jednání sportovní komise a informoval
přítomné o úkolech z minulého jednání komise.
Závěr: členové berou na vědomí
K bodu 2 / Seznámení s činností TJ KAJAK Děčín
Dlouholetá tradice činnosti oddílu TJ KAJAK Děčín, výborné výsledky s dětmi a mládeží,
reprezentace v rámci České republiky, Mistrovství Evropy, světa i olympijských her.
Patří mezi nejvíce oceňované sportovní týmy v rámci sportovec roku r. 2015 38 medailí.
TJ Kajak Děčín má 3 oddíly, celkem 162 členů:
 z toho 32 dětí do 15 let
 21 členů - mládež od 16 – 21 let
 109 členů od 22 let
- Trenérský tým – zkušení a školení trenéři
- Tréninky 3x až 5x týdně a víkendová soustředění, závody
- Účast v soutěžích – oblast, kraj, MČR, ME, MS
- Propagace – pravidelné informace Princip, Děčínský deník, www stránky
Dotazy k činnosti, dotační politika, hledání zdrojů k zajištění činnosti klubu, lyžařského střediska
apod., výsledky při reprezentaci města i ČR, účast na OH,
Seznámení s využitím sportovního zařízení TJ Kajak
V rámci jednání se členové komise seznámili s podmínkami, které má TJ Kajak pro své členy, od
benjamínků – po seniory, prohlédli si objekt TJ Kajak, posilovnu, šatny, lodě apod.
Oddíl se připravoval na nominační závody pro MEJ do Račic.
Členové se zároveň zúčastnili nástupu na trénink nejmladších kajakářů.
Předseda komise poděkoval MUDr. Charvátovi, předsedovi TJ Kajak Děčín z. s. za přijetí v klubu,
informace k práci s dětmi a mládeží, práce dospělých týmů a za reprezentaci sportu - rychlostní
kanoistiky Děčín v rámci MČR, Evropy i světa.

bodu 3 / Různé
a) Informace k úkolu - parametry
Předseda komise informoval o zajištění úkolu:
 nastavit parametry ke způsobu přidělování finančních dotací pro rok 2017 pro sportovní
subjekty
Sportovní komise posuzuje projekty v oblasti sportu v návaznosti na schválenou Koncepci podpory
sportu, pohybových a volnočasových aktivit v Děčíně, dle Interní metodiky pro období 2016-2020.
Jednání sportovní komise se tomuto úkolu bude dále věnovat dne 15. 6. 2016.
Závěr: členové komise berou na vědomí.
b) Došlé žádosti o dotaci v oblasti sportu
1/ TJ Union Děčín, o. s. - Oslavy 70. výročí založení klubu:
žádost 18.000,- Kč; návrh 9.000,- Kč,
C) Akce sportovního kalendáře – podpora pořádání sportovních akcí mimořádného a
reprezentativního charakteru.
2/ Junák – český skaut, středisko Úsvit Děčín, z. s.
Krajské kolo Závodu vlčat a světlušek 2016:
žádost 20.000,- Kč; návrh 7.000,- Kč
C) Akce sportovního kalendáře – podpora pořádání sportovních akcí mimořádného a
reprezentativního charakteru.
3/ FaJJN aerobik Děčín, z. s. - MČR sportovní aerobik, Žij pohybem:
žádost 7.000,- Kč; návrh 6.000,- Kč.
D) Mimořádná podpora – nadstandardní reprezentace města.
Závěr: Členové komise doporučují radě města návrhy jednotlivých dotací v celkové výši 22
tis. Kč.
Hlasování: 7x ANO.

K bodu 4 / Diskuse
Jednací řád – jednání k tomuto bodu přesunuto na příští zasedání
K bodu 5 / Závěr jednání
Předseda komise poděkoval členům sportovní komise za aktivní účast a informoval o příštím
termínu dalšího jednání, které se uskuteční 15.06.2016, od 13:00 hodin na MM Děčín.
V Děčíně dne 08.06.2016
Zapsala: Soňa Kapicová

Ing. Rostislav Donát v. r.
předseda sportovní komise

