Statutární město Děčín

Zápis
z jednání komise sportovní, konané dne 23. 05. 2018, od 13:00 hodin,
Sokolovna Podmokly a LTC Děčín - tenisové kurty, Děčín V- Rozbělesy
Přítomni:
Dušan Kamenický, Milan Veselý, Dagmar Toncarová, JUDr. Pavel Horák, Hana Pacinová.
Omluveni : dle prezenční listiny
Hosté: Mgr. Hana Cermonová, Bc. Lenka Holavová, Ladislav Toncar, František Pelant,
František Černík
Program:
1/ Sokolovna Podmokly, Děčín V - Rozbělesy

Sloučení TJ Sokol Podmokly a TJ Sokol Maxičky: starosta obce sokolské
informoval o sloučení tělocvičných jednot Sokol Podmokly a Maxičky s termínem
od 01.03.2018 pod Tělocvičnou jednotu Sokol Maxičky, 6 cvičitelů – 4
kategorie děti a mládež.

Prohlídka sportovního zařízení Sokolovna Podmokly, která se upravuje po
povodních, další možnosti a využití sokolovny pro sport a tělovýchovu (od
09/2018) pro ČOS, ale i město Děčín (ZŠ,MŠ, sportovní kluby, spolky, občané)

oslovení školských zařízení, sportovních klubů, INFO list připraví k přeposlání

spolupráce s okolními kluby (SK Děčín z.s., LTC Děčín, SKST Děčín z.s.), záměry
2/ LTC Děčín – tenisové kurty, patří pod Sportovní klub Děčín z.s.
 Informace o činnosti tenisového klubu, cca 120 dětí v tenisové škole, 5-6 trenérů dětí
a mládeže, trénink dětí od 5 let, akce a soutěže, turnaje dětí a mládeže
 Společná návštěva tréninků dětí a mládeže na venkovních kurtech LTC Děčín
Podmínky pro činnost tenisového klubu, objektu, připravované akce, soutěže a
turnaje, reprezentace města Děčín v rámci ÚK, ČR
Závěr: komise sportovní bere na vědomí.
3/ Plán rozvoje sportu města Děčín 2018 - 2028
Pracovní skupina komise sportovní informovala o přípravě materiálu Plán rozvoje sportu
města Děčín 2018 – 2028“;
 Doplnění již projednávaného materiálu o prioritní oblasti rozvoje sportu v rámci
podpory sportu ve městě, motivující podpora z rozpočtu města, vhodné programy –
projednat možnost vyhlášení vhodného Programu na opravy a údržbu sportovních
zařízení v majetku TJ, SK; rekonstrukce, modernizace a opravy stávajících zařízení
města Děčín; realizace chybějících sportovních zařízení.
 Informace z Ankety zaslané sportovním organizacím TJ, SK a volnočasovým
subjektům, doplněno do plánu rozvoje sportu
Závěr: komise sportovní bere na vědomí a v termínu do 30.5.2018 připravit materiál a event.
doplnění k uvedenému plánu rozvoje sportu; Z: jednotliví členové komise sportovní;
T: 30.05.2018.
4/ Různé
- Návštěvy členů komise sportovní - tréninky dětí a mládeže ve sportovních klubech:
ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Boletice n/L, 17.05.2018, trénink střelba,
16:00 -17:00 hodin, účast: 7 dosp.- 3 trenéři; 10 dětí (1 oddíl), celková členská
základna 41 členů, z toho 27 dětí a mládeže.
Sportovní klub dětí a mládeže Děčín z.s., 23.05.2018, 23 dětí - 4 skupiny, 4 trenéři
Členská základna celkem ve všech oddílech 932 členů, 396 dětí a mládeže.
Zapsala: Kapicová Soňa v. r.

Ing. Rostislav Donát v. r.
předseda komise sportovní

