Statutární město Děčín

Zápis
z jednání komise sportovní, konané dne 12. 06. 2019, 13:00 hodin
Sportovní hala v ulici Maroldova 2, Děčín I - Děčín
Přítomni:
Mgr. Jan Mareš, Mgr. Oldřich Kadlec, Ing. Rostislav Donát, Ing. Tomáš Štěpánek, Lukáš
Trnka a Robert Landa.
Hosté: Jakub Houška
Program:
1. Kontrola plnění úkolů a vedení zasedání komise sportovní 12.06.2019
Návrh na zastoupení při vedení jednání komise (neúčast - dovolená předsedy)
Jednomyslně navržen Ing. Rostislav Donát;
Závěr: hlasování 5x ANO, 1x se zdržel
Členové komise byli informováni o plnění úkolů z minulého jednání – přeložení dotací
do rady města a zastupitelstva k projednání doporučených žádostí, smlouvy již
připraveny k podpisu na OSK..
Závěr: Komise sportovní bere na vědomí.
2. Nově došlé individuální žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
statutárního města Děčín v rámci mimořádných aktivit a reprezentace v oblasti
sportu pro rok 2019:
C) Akce sportovního kalendáře a D) Nadstandardní reprezentace města
Komise sportovní po prostudování jednotlivých projektů doporučuje tyto návrhy:
Žadatel
Projekt
Žádost Kč
Návrh Kč
TJ Union Děčín - Děčínská Školní liga v miniházené 26.900,24.000,spolek
pro rok 2019 – školní turnaje
Jitka Landová, Děčín HARTA CUP 2019 turnaj v malé 16.000,14.000,XXXV- Lesná
kopané
KONKORDIA
Zajištění soutěží – Mistrovství ČR 40.000,40.000,Děčín z.s.
v turistickém závodě
Źivot na hraně o.s Nadregionální reprezentace města 50.000,50.000,Děčín „Taneční skupina roku 2019“
Adam Fujera
EOA Basketball – organizace turnaje
3.900,3.900,Potápěčský klub Neptun 2019 – soutěž mladých 31.000,17.000,Děčín, z.s.
potápěčů
Parkur klub Děčín Skokové závody 2019
25.000,0,00
z.s.
BK Děčín s.r.o.
A-tým muži basketbal
2 000 000
2 000 000
celkem

2 192.800,- 2 148.900,-

Závěr: Komise sportovní doporučuje radě města a dále zastupitelstvu města ke
schválení návrh dotací ve výši 2 148.000,00 Kč. Hlasování: Ano 6x

3. Různé:
a) Informace o zajištění a organizaci sportovních akcích, turnajích a závodech
připravovaných v Děčíně:

•
•
•

•

Mezinárodní závod ve vodním pólu, Děčín – Aquapark 14.-16.6.2019
Tyršův Děčín – štáb pro přípravu – kulturní části a sportovní části,
koordinátor- Lukáš Trnka, Termín: 14.-15.9.2019, informovat komisi na
dalším jednání
Evopský týden sportu: Termín: 23.-30.09.2019 – možnost sportovních klubů,
TJ,SK k zapojení sportovních akcí do ETS
Taneční MS „DANCESHOCK 2019“, Termín: 19.-22.09.2019, ZS Děčín

Závěr: Komise sportovní bere na vědomí a doporučuje více oslovovat média a
propagovat tyto akce, umístění sportovců na závodech, reprezentaci města Děčín.
b) Sportovní aktivity, dotace, databáze
Jakub Houška, radní pro sport informoval sportovní komisi:
• Informace – otevření všech školních hřišť pro sportovní veřejnost, 11 hřišť,
• 20.06.2019 se uskuteční - Otevřené tréninky – příprava akce otevřené tréninky,
veřejné sportování v rámci Děčína,
• Sportuj v Ostravě - informace o sportovním serveru, databáze, informace o klubech
pro veřejnost, formy a možnosti zapojení do sportu,
• Příprava sportovních dotací pro další období, formy a oblasti žádostí, databáze členská základna, projednat na dalším jednání,
• Pracovní skupina – k vytvoření přehledů členské základny, evidenční a jmenné
tabulky, vstupní údaje pro rok 2020 k přípravě dotačních titulů.
Závěr: Komise sportovní bere na vědomí a pověřuje předsedu komise projednat
- vytvoření pracovní skupiny k přípravě dotací, hlasování 6x Ano

Zapsala: Kapicová Soňa v. r.
V Děčíně dne 14.06.2019

Ing. Rostislav Donát v. r.
za komisi sportovní

