Statutární město Děčín
Zápis
z jednání komise sportovní, konané dne 07.09.2016, 13:00 hodin, MM Děčín, budova B1, OSK
Přítomni: Ing. Rostislav Donát, Dušan Kamenický, Lukáš Trnka, Jaroslav Rejnart, Dagmar
Toncarová, Ing. Tomáš Štěpánek, JUDr. Pavel Horák, Hana Pacinová a Jitka Jirušová.
Omluven: Milan Veselý
Hosté: Mgr. Hana Cermonová, Barbora Hercíková - OR MM Děčín.
Všichni členové komise odpracovali dne 07.09. 2016 celkem 2,5 hodiny.
Program:
1/ Kontrola plnění úkolů zápisu z min. jednání
2/ Víceúčelová sportovní hala Bynov – přeložení sítí – přizvána B.Hercíková, OR MM Děčín
3/ Modulární Pumptrack park Děčín
4/ Parametry – ke způsobu přidělování finančních dotací pro rok 2017 pro sportovní subjekty
5/ Různé - žádosti
6/ Diskuse
7/ Závěr
K bodu 1 / Kontrola plnění úkolů
Předseda sportovní komise Ing. Donát, zahájil jednání sportovní komise a informoval přítomné o
úkolech z minulého jednání komise. Rada města dne 28.06.2016 projednala doporučené návrhy
na dotace, které byly schváleny usnesením č. RM 16113909.
Závěr: členové berou na vědomí
K bodu 2 / Víceúčelová sportovní hala Bynov (záměr) přeložka sítí
Jednání k úkolu z PVO 161414: prověřit možnost a potřebné náklady na přeložení sítí na
pozemku města v části Děčín IX – Bynov, pro možnou výstavbu víceúčelové sportovní haly.
Přizvána paní Barbora Hercíková z odboru rozvoje, která informovala členy komise o sítích, které
jsou umístěny na tomto pozemku města. Jedná se o plyn, O2 a kanalizaci, které v případě
výstavby sportovní haly budou muset být přemístěny. Náklady dosud nezná, přeložky se řeší vždy
souběžně s projektovou dokumentací k výstavbě haly. Celkové náklady ověří do jednání příští
sportovní komise.
Závěr:
1/ ověřit celkovou výši nákladů na přeložky u majitelů sítí
Z: ve spolupráci s OR, p. Hercíková,
2/ zajistit podklady k navrhované víceúčelové hale
Z: D.Toncarová, Ing. T.Štěpánek,
Hlasování: 9x ANO
Termín: 03. 10.2016.
K bodu 3/ Modulární Pumptrack park Děčín
Jednání k úkolu z PVO 161413: do jednání sportovní komise RM předložit návrh na
zbudování Modulární Pumptrack park Děčín
Projekt Modulární Pumptrack park Děčín byl zaslán členům komise s pozvánkou, včetně orientační
cenové relace (bez DPH), neupřesněna cena dopravy, montáž apod., neupřesněno místo výstavby
parku. Jedná se o modulární dráhy pro bikery, park o rozloze 49x69m. Předkladatelem návrhu jsou
T. Kraus, J. Vašut a Way to Nature, s.r.o.
Závěr:
1/ komise sportovní doporučuje ověřit zájem dětí, mládeže, škol, učitelů TV a veřejnosti formou
zveřejnění na webu, zaslání na školy, sportovní kluby.
Z: OSK,
2/ ověřit současný stav výstavby hřiště za zimním stadionem Z: OSK ve spolupráci s OR,
Hlasování: 9x ANO
Termín: 11/2016.
K bodu 4/ Vyhlášení ankety „O nejlepšího sportovce roku 2016“
Závěr:
1/ Komise sportovní schválila vyhlášení ankety „O nejlepšího sportovce 2016“ v rámci statutárního
města Děčín. Podmínky ankety umístit na stránky města Děčín, rozeslat do SK,TJ a zveřejnit

v tisku. Projednat možnost udělení např. Ceny města (poháry, plakety) pro oceněné sportovce.
OSK projedná s kanceláři primátorky a CR možnosti při udělování těchto ocenění.
Termín uzávěrky podání návrhů je do 31. 10. 2016;
11/2016 – projednání návrhů v komisi sportovní a dále v Radě města.
12/2016 – uskutečnění slavnostního ocenění.
Hlasování: 9x ANO
K bodu 5/ Tyršův Děčín, 18.09.2016, Camp, 13:00 hodin, přehlídka sportovních aktivit
Přihlášeno: 18 subjektů – 23 sportovních disciplin - druhů sportů
Každý si zajistí: stánek, stůl, propagační materiál o činnosti s cílem nábor do kroužků,
7.9.2016 o 16:00 hodin schůzka na místě
Z: D. Toncarová, ČOS
Závěr: členové komise berou na vědomí
K bodu 6 / Informace k úkolu – Parametry
Jednání k úkolu z PVO OSK 169/201608 nastavit parametry ke způsobu přidělování
finančních dotací pro rok 2017 pro sportovní subjekty.
Členové sportovní komise i hosté se v rámci jednotlivých zasedání duben – září 2016 vyjádřili
k upravené „Interní metodice pro období 2016-20“, potažmo k jednotlivým kriteriím a
parametrům hodnocení, které vycházejí z Koncepce podpory sportu, pohybových a volnočasových
aktivit v Děčíně. Upravená kritéria a parametry jsou specifikována dle jednotlivých oblastí,
které byly projednány a schváleny na jednáních s vedením města, v radě města a na
zasedání Kontrolního výboru ZM.
Závěr:
Členové komise konstatovali, že navržená upravená „Interní metodika pro období 2016-20“ a s
tím související systém kritérií a parametrů pro přidělování dotací je nyní průhlednější, nastavená
kritéria pro jednotlivé skupiny A, B, C, D, E jsou přesně specifikovány, co musí jednotlivé spolky
v dané oblasti splňovat. Z tohoto důvodu sportovní komise nepovažuje za nutné vypracování zcela
nových kritérií pro rok 2017.
Hlasování: 9x ANO
K bodu 7/ Různé
 Žádost o dotaci
Žádost GSK Spartak Děčín: č. MDC/64102/2016 ze dne 28.6.2016 nebyla v termínu do 7. 9.2016
doplněna.
Závěr:
Členové komise schválili stažení žádosti GSK Spartak Děčín. Chybí projekt, rozpočet a další
náležitosti.
Hlasování: 8x ANO, 1x se zdržel hlasování
 Peníze z loterií za rok 2015, I. pol. 2016
Ing. Donát předložil informaci Přehled příjmů z hazardu a výdajů na sport a tělovýchovu. Z Diskuse
vyplynula žádost členů sportovní komise požádat o navýšení rozpočtu pro rok 2017 a zároveň
ještě pro rok 2016 na činnost a na akce.
Závěr: žádost podat do konce 9/2016
Z: Ing. Donát, D. Toncarová
Hlasování: 9x ANO
K bodu 8 / Závěr jednání
Předseda komise poděkoval členům sportovní komise za aktivní účast a informoval o příštím
termínu dalšího jednání, které se uskuteční 5.října 2016, místo jednání bude včas upřesněno.
V Děčíně dne 12.09.2016
Zapsala: Soňa Kapicová

Ing. Rostislav Donát v. r.
předseda sportovní komise

