Statutární město Děčín

Zápis
z jednání komise sportovní, konané dne 30.05.2018, 13:00 hodin
Magistrát města Děčín, budova B1, přízemí, malá zasedací místnost
Přítomni:
Ing. Rostislav Donát, Dušan Kamenický, Milan Veselý, Dagmar Toncarová, JUDr. Pavel
Horák, Hana Pacinová, Jitka Jirušová, Mgr. Petr Látal, Ing. Tomáš Štěpánek.
Omluveni : Lukáš Trnka
Hosté: Bc. Lenka Holavová
Program:
1/ Plán rozvoje sportu města Děčín 2018 – 2028
komise sportovní podrobně projednala připravovaný materiál, který je zpracovaný
v návaznosti na zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a
dále podle Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na
období 2018-2028. Termín ke schválení v zastupitelstvu města je 30.06.2018.
Doporučení komise k zapracování do ekonomické oblasti zajištění sportu:
- z rozpočtu města bude na financování sportu a volnočasových aktivit poskytnuto
nejméně 8% provozních výdajů a z toho minimálně 2% budou vyčleněna na dotace
sportovním subjektům a dalším spolkům v oblasti sportovních volnočasových aktivit.
Závěr: Hlasování: 9x Ano.
2/ Žádosti o dotace na rok 2018
Požadavek

Návrh dotace
v Kč

Žadatel

Název projektu

Parkur klub Děčín z.s.

04/ 05 Skokové závody styl šampionátu

31.000

10.000

Fotbalová akademie Petra
Voříška

Zajištění nadregionálních soutěží ve fotbale

50.000

50.000

S-centrum Děčín SK

Budování SK badminton – pořádání turnajů,
nábor dětí a mládeže do sportovního klubu
Finále ČR – soutěže Bohemia aerobik

48.000

25.000

15.000

15.000

159.720

159.000

FaJJn aerobik Děčín, z.s.
Veslařský klub Slavia Děčín

Nadstandardní
mládež 2018

Sportovní klub dětí
mládeže Děčín, z.s.

Renovace a doplnění molitanové plochy
doskočiště
Pořízení nového vybavení tělocvičny
Generální opravu systému vytápění budovy
SKDM
Opravy šaten atletického stadionu po povodních,
(dotace ÚK 300.000 Kč, 200.000 Kč spoluúčast)
Realizace umělého zavlažování- hřiště TJ Union

a

Sportovní klub Děčín, z.s.
Atletický oddíl
TJ Union Děčín - spolek

reprezentace

města,

děti

a

7.656.550

0

200.000

200.000

290.000

290.000

Závěr: hlasování 9x ANO pro uvedené návrhy dotací.
3/ Různé:
-

02.06.2018 – Krajský slet ČOS v Děčíně, Hala Maroldova, informace k programu,
zajištění krajského sletu sokolů

-

Programy ÚK "Podpora mládež" - možnost podání žádostí o dotace na uvedený
titul vyhlášený Ústeckým krajem, informace byla předána jednotlivým subjektům,
spolkům - možným žadatelům o projekty v oblasti sportu
- Evropský týden sportu – od 23. – do 30. září 2018
Možnost zapojení jednotlivých sportovních klubu, spolků, přihlásit své sportovní akce
- Programy 2019: projednat možnost přípravy Programu na údržbu a obnovu
sportovních zařízení v majetku sportovních klubů, spolků
- Sokolovna Podmokly, informace o pronájmu, možnostech uvedených sportovních
prostor, předat SK, TJ a školským organizacím s využitím od září 2018
Závěr: Komise sportovní bere informace na vědomí.
4/ Závěr jednání - předseda poděkoval za aktivní přístup při přípravě materiálu Plán rozvoje
sportu, informoval členy komise o termínu jednání v měsíci červnu – 27.6.2018, od13:00
hodin, místo bude upřesněno.

Zapsala: Soňa Kapicová v. r.

Ing. Rostislav Donát v. r.
předseda komise sportovní

