Statutární město Děčín

Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 11.02.2021, od 15:00 hodin, Magistrát města
Děčín I, budova B1. malá zasedací místnost.
Přítomni:
Robert Landa, Mgr. Jan Mareš, Ing. Tomáš Štěpánek, Ing. Igor Bayer, Mgr. Ondřej Michálek,
Dušan Kamenický a Bc. Tomáš Jablonický.
Hosté: Mgr. Martin Pošta, Petra Bláhová, Helena Kapicová
Program:
1. Změny ve složení sportovní komise
Předseda komise Robert Landa informoval jednání komise o usnesení rady města č. RM
21 02 30 10 ze dne 26.01.2021, kterým bylo projednáno odvolání a jmenování členů Sportovní
komise. Rada města o d v o l a l a Mgr. Oldřicha Kadlece, Ing. Rostislava Donáta a Lukáše
Trnku z funkce člena Sportovní komise ke dni 31.01.2021 a nově j m e n o v a l a Bc.
Tomáše Jablonického, Mgr. Ondřeje Michálka a pana Dušana Kamenického do funkce
člena Sportovní komise ke dni 01.02.2021. Předseda sportovní komise předal novým členům
jmenování do sportovní komise.
2. Vyúčtování dotací za rok 2020 v oblasti sportovní činnosti
Sportovní komise projednala vyúčtování dotací v oblasti sportovní činnosti za rok 2020, které
bylo termínově uzavřeno dne 15.01.2021. V roce 2020 žádalo o dotaci celkem 63 subjektů,
vyúčtování bylo předloženo od všech subjektů, které uzavřely veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace na projekty roku 2020. Po provedení formální kontroly předložených
vyúčtování a uzavřených smluv bylo zjištěno:
Vrácení schválených finanční prostředků r. 2020 na akce, na činnost, které se nemohly
uskutečnit díky pandemii COVID-19: 8 žadatelů (12 projektů) celkově vrácena částka ve výši
234.295,00 Kč.
Členové komise byli seznámeni s předloženým vyúčtováním dotací za rok 2020 a dále byli
informováni o jednání se spolky k doplnění předloženého vyúčtování (kontrolní tabulka
žadatelů 01-63 za rok 2020), nelze investovat do soukromého majetku z dotace určené na
činnost.
Závěr: Členové sportovní komise se seznámili s vyúčtováním dotací za rok 2020 a doporučují
v případě vyúčtování, které nebude souhlasit s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou, vyzvat
spolek o vrácení nevyúčtovaných položek dotace, případně předat vyúčtování k provedení
VSK. Hlasování: 7x ANO.
3. Žádost o dotace v oblasti sportovní činnosti pro rok 2021
Sportovní komise projednala došlé žádosti o finanční dotace na sportovní činnost pro rok 2021.
Jedná se celkem 50 subjektů s žádostmi o dotaci v oblasti sportu. Celkový požadavek na
projekty je ve výši 17.241.774,00 Kč.
Sportovní komise projednala žádosti v těchto oblastech a navrhuje rozdělení v % podle
jednotlivých typů žádostí takto:

Dlouhodobá systematická činnost s dětmi a mládeží ve věku do 21 let: 54 %, 5.400.000,00 Kč
Mediálně a divácky atraktivní sporty:
30 %, 3.000.000,00 Kč
Volnočasové aktivity – zájmová sportovní činnost:
2 – 4 %, 250.000,00 Kč
Taneční spolky a skupiny:
1,5 %, 150.000,00 Kč
Projekty se zaměřením na:
Mimořádnou reprezentaci města: Akce sportovního kalendáře – podpora pořádání
sportovních akcí mimořádného a reprezentativního charakteru, budou předloženy
sportovní komisi na jednání v měsíci březnu 2021, vzhledem k upřesnění některých termínů
akcí v návaznosti na mimořádná opatření vlády.
4. Registrace členské základny u žadatelů o dotace - na webových stránkách Děčín
sportuje
Členové komise byli informováni o provedené kontrole zaregistrované členské základny u
jednotlivých žadatelů na www.decinsportuje na tyto žádostí:
Dlouhodobá systematická činnost s dětmi a mládeží ve věku do 21 let
Taneční spolky a skupiny
Závěr: Členové komise odsouhlasili, že v případě zjištěných závažných pochybení u zápisu
členské základny do registru spolků na www.decinsportuje.cz, která byla povinná u uvedených
2 typů žádostí, bude žádost o dotaci zamítnuta. Kontrolou členské základny bylo zjištěno
závažné pochybení pouze u žadatele Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z.s.
Hlasování: 7x ANO.
5. Různé
A) Činnost administrátorky webových stránek „Děčín sportuje“ v souvislosti s přípravou a
zajištěním podávání žádostí, registrace členské základny a trenérů na webu a dalších
úkolů.
Závěr: Členové komise souhlasí s úhradou fa č. 2021-01 za administraci webových stránek
za 01/2021 ve výši 4.000,00 Kč. Hlasování 7x ANO.
B) Mgr. Martin Pošta, náměstek primátora informoval komisi o probíhajících jednáních
s cílem posílení finančních prostředků na oblast sportovní činnosti pro rok 2021. Dále
seznámil komisi s těmito otázkami:
V návaznosti na vrácené finanční prostředky z roku 2020 (za neuskutečněné akce)
zpět do příjmu města, požadavek vrátit tuto částku zpět do sportu pro rok 2021 ve výši
234.295,00 Kč.
-

Společně s projednáváním dotací pro jednotlivé žadatele pro rok 2021 pro oblast
sportu i kultury upravit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace do 50 tis. a nad 50
tis., ve spolupráci s AKNT upravit ve smlouvě možný přesun mezi položkami rozpočtu
projektu na 30% z celkového rozpočtu, dotace bude ve smlouvě uvedena částkou bez
rozpisu položek, doplnit smlouvu o nezpůsobilé výdaje projektu, propagaci statutárního
města, jako poskytovatele dotace.

Závěr: Členové komise souhlasí. Hlasování 7x ANO

Dále pan náměstek ocenil dobrou práci sportovní komise, připravené přehledy o
zapojení dětí a mládeže do sportovních klubů připravené přes registraci členské
základny na webových stránkách a celkovou přípravu dotačního titulu.
C) Úkoly z Plánu rozvoje sportu města Děčín 2018-2028 a jejich plnění - informace od
Mgr. Martina Pošty
- opravy městských sportovišť (střecha ZS, nové multifunkční hřiště)
- potřeba nové sportovní haly, zajistit pro další jednání sportovní komise požadované
parametry sportovní haly, případně další již zpracované podklady (OŠK)
- další připravované projekty v rámci městských sportovních zařízení:
Fotbalové hřiště Máchovka
Víceúčelová sportovní hala – hledá se pozemek, pracovní skupina, zaslat parametry
Sportovní hala – soc.zařízení, ubytovna
- Sportování pro veřejnost - Informace o přidané lince BUSu na Sněžník – k využití pro
běžkaře
- Veřejná hřiště ve městě, potřeba jejich úpravy a pravidelné údržby, evidence je
zajištěna na webu Děčín sportuje, jednat o opravách a údržbě s OKD, OMH
- Potřeba sportovní haly v Děčíně pro míčové sporty (florbal, házená, futsal, volejbal,
basketbal, korfbal apod.) informaci rozšířil Bc. Tomáš Jablonický
Závěr: Členové sportovní komise berou na vědomí.

Zapsala: Kapicová Soňa v. r.
V Děčíně dne 17.02.2021

Robert Landa v. r.
předseda komise sportovní

