Statutární město Děčín

Zápis
z jednání komise sportovní, konané dne 14. 05. 2019, 13:00 hodin
Sportovní hala v ulici Práce, Děčín V- Rozbělesy
Přítomni:
Petr Toncar, DiS, Mgr. Jan Mareš, Mgr. Oldřich Kadlec, Ing. Rostislav Donát, Ing. Tomáš
Štěpánek a Lukáš Trnka.
Omluveni : Robert Landa
Hosté: Mgr. Martina Živná, Jaroslav Calda
Program:
1. Kontrola plnění úkolů
Členové komise byli informováni o plnění úkolů z minulého jednání.
Závěr: Komise sportovní bere na vědomí.
2. Činnost Sportovního klub Děčín, z.s. – návštěva opravených šaten u atletického
stadionu (dotace statutárního města Děčín 2018), informace o aktivitách SK Děčín
z.s.: připravované mezinárodní závody ve vodním pólu 14.-16.06.2019 Aquapark
Děčín, činnost oddílu Atletika – Atletické přebory mládeže, které proběhly 26.4.2019
a příprava dalších aktivit klubu především pro děti a mládež.
Závěr: Komise sportovní bere na vědomí.
3. Nově došlé individuální žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
statutárního města Děčín v rámci mimořádných aktivit v oblasti sportu pro rok
2019 – celkem 4 žádosti
C) Akce sportovního kalendáře a D) Nadstandardní reprezentace města
Komise sportovní po prostudování jednotlivých projektů doporučuje tyto návrhy:
Žadatel

Projekt
Downhill – sjezd a závody, účast
členů na závodech MČR a ME 2019
Plavecký klub Děčín Plavecká reprezentace města Děčín
z.s.
– Mistrovství ČR mladších žáků a
žaček
Taneční skupina Taneční
Mistrovství
světa
Freedom z.s.
„DANCESHOCK 2019“
celkem
Dc dh teaM z.s.

Žádost Kč
17.000,00

Návrh Kč
10.000,00

45.100,00

40.000,00

390.000,00 390.000,00
452.100,00 440.000,00

Závěr: Komise sportovní doporučuje radě města ke schválení návrh dotací ve výši
440.000,00 Kč. Hlasování: Ano 6x
Došlá žádost OFBIKE SCOTT účelově na „Účast na zahraničních závodech
horských kol“, byla komisí projednána a bylo doporučeno, aby byla žádost
dopracována do dalšího jednání komise sportovní. S žadatelem projedná předseda.
Závěr: Komise sportovní souhlasí, 6x Ano.
4. Různé:
a) Informace o zajištění a organizaci sportovních akcích, turnajích a závodech
uskutečněných v Děčíně:
MČR basketbal děti U12; DC Open; Atletické přebory základních škol; RunLabe
Run – 360 účastníků, 0. Ročník; Adrenalin Challenge Race, Adrenalin Challenge Kids
a další se připravují např.:

Plavecké závody Děčínský pohár 2019, 24. ročník Labského poháru ve streetballu,
Bobo běh a další.
Závěr: Komise sportovní bere na vědomí a doporučuje více oslovovat média a
propagovat tyto akce, umístění sportovců na závodech, reprezentaci města Děčín.
b) Pracovní skupina – k vytvoření přehledů členské základny, evidenční a jmenné
tabulky, vstupní údaje pro rok 2020 k přípravě dotačních titulů. Návrh na vedení
skupiny Jakub Houška.
Závěr: Komise sportovní bere na vědomí a pověřuje předsedu komise projednat
vytvoření pracovní skupiny s Jakubem Houškou. T: do 15.6.2019

Zapsala: Kapicová Soňa v. r.
V Děčíně dne 20.05.2019

Petr Toncar, DiS v. r.
předseda komise sportovní

