Statutární město Děčín
Zápis
z jednání komise sportovní, konané dne 15.2. 2017, 13:00 hodin, MM Děčín, budova B1, přízemí
Přítomni: Ing. Rostislav Donát, Dagmar Toncarová, Dušan Kamenický, Jaroslav Rejnart, Lukáš
Trnka, Milan Veselý, Ing. Tomáš Štěpánek, JUDr. Horák Pavel, Hana Pacinová
Omluveni: Jitka Jirušová - omluvena, dovolená
Hosté: Mgr. Hana Cermonová
Všichni členové komise odpracovali dne 15.02.2017 celkem 3,5 hodiny.
Program:
1/ Kontrola plnění úkolů zápisu z min. jednání
2/ Projednání žádostí o finanční podporu aktivit v oblasti sportu pro rok 2017
3/ Různé
4/ 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. Závěr: členové berou na vědomí
K bodu 2/ Projednání žádostí o finanční podporu aktivit v oblasti sportu pro rok 2017
Jednotlivé žádosti byly administrované podle vnitřního postupu pro projednání žádostí pro rok
2017 (harmonogram).
Došlé žádosti celkem: 63 subjektů, z toho 1 žádost byla stažena – formou „zpětvzetí.“
V Rozpočtu statutárního města Děčín je na oblast tělovýchovné činnosti vyčleněno: celkem
8.130.000-, Kč.
Členům komise byl předložen přehled žádostí o dotace v oblasti sportu, elektronické podání
projektu a dále požadavky na dotace v kategorii A, B, C, D a E, dle výzvy.
Komise projednávala žádosti po jednotlivých spolcích, vždy s informací k jejich činnosti
v uplynulém období roku 2016 ve vztahu k účelnému užití dotace (netýkalo se žadatelů, kteří
žádali poprvé), členské základně, zaměření žádosti, potřeb dotace a navržené částce u každé
jednotlivě. Návrhy byly diskutovány pro porovnání s individuálními návrhy člena komise Jaroslava
Rejnarta.
Závěr: členové sportovní komise doporučují radě města své návrhy ke schválení, či doporučení
pro ZM. Projekty na činnost, akce, volnočasové aktivity v oblasti sportu pro 62 spolku a celkově
doporučená částka pro dotace v rámci žádostí 2017 je 7 638 000,- Kč.
K bodu 3/ Různé
1) Schůzka k plánu na vybudování „Víceúčelové sportovní haly v Děčíně“, lokalita Děčín IX Bynov. Uskutečnila se 25.1.2017, s účastí předsedy komise. Komise připraví doporučení
projektu do rady města a bude členy komise informovat o dalším postupu
Závěr: sportovní komise bere informaci na vědomí.
2) Pan Rejnart připraví na příští zasedání komise informaci o přípravě soutěže Děčínská
Kotva „O pohár Věry Čáslavské“ a jejímu finančnímu zajištění ve vztahu k projednávanému
materiálu Finančním výborem RM.
Závěr: sportovní komise bere na vědomí
K bodu 4 / Závěr jednání
Předseda komise poděkoval členům sportovní komise za aktivní účast a informoval o termínu
dalšího jednání, které se uskuteční 15. března 2017, místo bude upřesněno.

V Děčíně dne 20.2. 2017
Zapsala: Soňa Kapicová v.r.

Ing. Rostislav Donát v.r.
předseda sportovní komise

