Statutární město Děčín

Zápis
z jednání komise sportovní, konané dne 03.10.2018, 13:00 hodin
Sokolovna Podmokly, Děčín V
Přítomni:
Milan Veselý, Dagmar Toncarová, Lukáš Trnka, JUDr. Pavel Horák, Dušan Kamenický
Omluveni : Mgr. Petr Látal, Ing. Tomáš Štěpánek, Hana Pacinová, Jitka Jirušová a
Ing. Rostislav Donát
Hosté: Ladislav Toncar, starosta TJ Sokol Maxičky
Program:
1/ Kontrola plnění úkolů
Členové komise byli informování o plnění úkolů z minulého jednání.
Závěr: komise sportovní bere na vědomí
2/ Sokolovna Podmokly - prohlídka celého rekonstruovaného objektu: jednotlivé šatny, byt
správce, klubovna, 2 tělocvičny – 1 již v provozu. Diskuse k provozu a jeho zajištění, potřeby
další oprav. Možnost využití sokolovny pro další kluby a veřejnost v Děčíně, práce s dětmi a
mládeží. Informace podala Dagmar Toncarová a s celým objektem nás provedl starosta
sokola.
Závěr: komise sportovní bere na vědomí
3/ Žádosti o dotace na rok 2018
Členové komise sportovní obdrželi již předem obě dvě došlé žádosti o dotaci na sportovní
činnost a na investice do sportovního zařízení v majetku klubu, komise žádosti projednala a
hlasovala o projektech způsobem per rollam:
1/ Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z.s. – žádost investiční, požadavek klubu ve výši
450.000,00 Kč, celkový rozpočet 721.712,00 Kč.
Komisi sportovní doporučuje projekt k dalšímu projednání v orgánech města, vzhledem
k tomu, že se jedná o zajištění činnosti s dětmi a mládeží.
2/ KARATE SPORT RELAX Děčín z.s. – žádost o materiální zajištění podmínek pro činnost
a reprezentaci města Děčín, projekt pro děti a mládež. Žádost 50.000,00 Kč, celkový projekt
ve výši 100.000,00 Kč.
Komise sportovní doporučuje projednat v dosavadní radě možnost dotace ve výši 50.000,00
Kč na materiální zajištění.
Závěr: komise sportovní souhlasí, hlasování 7x ANO, 3 členové se zdrželi.
4/ Různé:
- Tyršův Děčín 2018: 15.-16.09.2018 – informace o zajištění programu (sportovních
aktivit, ohlasy z řad veřejnosti, prezentace jednotlivých sportovních klubů na
Mariánské louce, Spolupořadatel Kultura pro Děčín, z.s. zajistila aktivity a kulturní
vystoupení na Smetanově nábřeží (Pařící Rogalo), Účast z celé ČR a zahraničí.
- Poděkování členům komise sportovní, kteří se podíleli na přípravě a zajištění akce.
-

Anketa „O nejúspěšnějšího sportovce statutárního města Děčín za rok 2018“
Termín podání: do 31.10.2018,
Závěr: Komise sportovní bere informace na vědomí.
Poděkování členům komise za jejich aktivní přístup.
Zapsala: Soňa Kapicová v. r.
Za správnost: Dagmar Toncarová v. r.

