Statutární město Děčín
Zápis
z jednání komise sportovní, konané dne 15.11 2017, 13:00 hodin, zasedací místnost OSÚ,
Magistrátu města Děčín, budova B1
Přítomni: Ing. Rostislav Donát, Dagmar Toncarová, Dušan Kamenický, Hana Pacinová, Jitka
Jirušová, JUDr. Horák Pavel
Omluveni: Ing. Tomáš Štěpánek, Lukáš Trnka, Mgr. Petr Látal, Milan Veselý
Všichni členové komise odpracovali dne 15. 11.2017 celkem 2 hodiny.
Program:
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
2/ Sportovec roku 2017
Komise sportovní projednala jednotlivé došlé návrhy na ocenění Nejlepší sportovec roku 2017.
Došlé návrhy pro jednotlivě vyhlášené kategorie:
Sportovci – děti a mládež do 18 let – jednotlivci, kolektivy
Sportovci nad 18 let – jednotlivci, kolektivy¨
Trenéři dětí a mládeže
Osobnost v oblasti sportu.
Návrhy na finanční ocenění budou předloženy radě města 28.11.2017.
U sportovců do 18 let budou zajištěny poukázky na odběr sportovního zboží.
Sportovec roku se uskuteční na lodi CARGO Galerie 06.12.2017 od 11:00 hodin děti a mládež, od
18:00 hodin – sportovci nad 18 let
Závěr: Komise sportovní doporučuje schválit předložené jmenovité návrhy na ocenění sportovců
a částku ve výši 141 000,00 Kč.
3/ Semináře k vyhlášení Dotačního programu pro rok 2018
Seminář pro jednotlivé žadatele dotace v rámci Dotačního programu pro rok 2018 „ Podpora aktivit
v oblasti sportu“ se uskuteční dne 15.11.2017 od 15:30 hodin, velká zasedací místnost Magistrátu
města Děčín, budova B1 seminář připraven ve spolupráci OSK, OSV a OPO.
Program semináře: Informace k jednotlivým Dotačním programům v oblasti sportu, kultury a
sociálních věcí a zdravotnictví. Vyhlášení programu: 1.12.2017 na stránkách www.mmdecin.cz.
Pozvánky jsou určeny pro zástupce TJ, SK, spolků ve všech oblastech a jednotlivé žadatele o
dotace Oddělení informatiky připravilo informace k oblasti podávání žádostí elektronickou formou
včetně rozpočtů pro rok 2018, postup vyplňování žádostí.
Závěr: Komise sportovní bere na vědomí
4/ Práce s dětmi a mládeží v oblasti sportu
Příprava delegování členů komise do jednotlivých sportovních klubů ke zjištění výsledků činnosti,
problémů a potřeb v práci s dětmi a mládeží.
Závěr: komise sportovní souhlasí a ukládá předsedovi komise připravit možné delegování členů
komise na akce, tréninky dětí a mládeže v jednotlivých klubech v rámci města Děčín.
Termín dalšího jednání je v měsíci prosinci je 6.12.2017, místo bude upřesněno.
zapsala: Soňa Kapicová

Ing. Rostislav Donát v. r.
předseda komise sportovní

