Statutární město Děčín

Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 30.08.2022 od 13:30 hod. ve velké zasedací
místnosti Magistrátu města Děčín v budova B1

Přítomni: Robert Landa, Mgr. Jan Mareš, Mgr. Ondřej Michálek, Dušan Kamenický,
Ing. Igor Bayer, Ing. Tomáš Štěpánek, Bc. Tomáš Jablonický
Hosté: Mgr. Martin Pošta

Program:
1. Zahájení jednání komise provedl předseda sportovní komise, který přivítal přítomné
členy a nechal odsouhlasit program jednání. Závěr: členové komise berou na vědomí.
Hlasování: 7x ANO.

2. Došlé individuální žádosti o dotace
Celkem došly 3 individuální žádosti od 3 žadatelů:
a) TJ JUNIOR ROMA Děčín z. s.
− SPORTOVNÍ ODPOLEDNE – žádost: 40.000,00 Kč, návrh komise: 30.000,00
Kč.
b) Klub vodních motoristů, z.s.
− Reprezentace města Děčín na MS 2022 v Německu – žádost: 60.000,00 Kč,
návrh komise: 35.000,00 Kč.
c) TJ Gymnastika Děčín
− Akademie Věry Čáslavské, oslava pohybu, vystoupení sportovců, fotogalerie –
žádost: 86.480,00 Kč, návrh komise: 10.000,00 Kč.
Závěr: členové sportovní komise doporučují předložit materiál s návrhy dotací do
orgánů města. Celková částka navržených dotací v oblasti sportovních akcí a činnosti
je 75.000,00 Kč. Hlasování: 7x ANO.
2. Katalog Děčín sportuje
Komise sportovní projednala přípravu katalogu Děčín sportuje, grafické zajištění a
výběr formátu tisku, počet ks a vlastní tisk. Katalog Děčín sportuje je určený především
jako přehled o možnostech sportování ve městě.
Závěr: komise sportovní souhlasí s přípravou a obsahem katalogu a úhradou faktur
za grafickou přípravu a dále tisk katalogu. Hlasování: 7x ANO

3. Různé
a) projednání administrace webových stránek Děčín sportuje
Komise sportovní projednala činnost administrátorky za měsíc srpen 2022 zajištění
úkolů dle Smlouvy o dílo č. 2022-0100/OSK.
Plněné úkoly:
•
•
•
•

naplňování a úpravy sportovního kalendáře, pomoc klubům v případě problémů
s umístěním akce, opravy termínů, úzká komunikace s nimi,
práce na webu, aktivní využívání FB Děčín sportuje, vkládání aktuálních akcí
klubů a jejich náborových letáčků, a to i na webový portál Děčín sportuje,
spolupráce při zpracování dat z podkladů sportovních klubů. Tvorba brožury Síň
slávy,
sběr dat pro tvorbu nového katalogu 2022 Děčín sportuje.

Závěr: členové sportovní komise schvalují úhradu částky ve výši 4.000,00 Kč za
provedenou práci v měsíci srpnu 2022. Hlasování: 7x ANO.
b) projednání dotačního programu pro rok 2023
členové komise sportovní a náměstek pro školství, kulturu a sport Mgr. Martin Pošta
projednali znění dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2023.
Závěr: Komise sportovní souhlasí s nastavenými pravidly dotačního programu
v oblasti sportu z roku 2022 a doporučuje vyhlásit dotační program v oblasti sportu pro
rok 2023 ve stejném znění a předložit materiál do jednání rady města v září 2022.
Hlasování: 7x ANO.
c) informace k připravovaným sportovním akcím
03.09.2022
Galavečer mezinárodního BOXU – Armex hala Děčín
08.09.2022
Duatlon pro děti – Mariánská louka
17.09. – 18.09.2022
Tyršův Děčín, Sokol Raptor – Smetanovo nábřeží, Mariánská louka, Zámek Děčín
Závěr: členové komise sportovní berou na vědomí. Hlasování: 7x ANO.

Zapsala: Petra Bláhová v. r.
V Děčíně dne 31.08.2022

Robert Landa v. r.
Předseda komise sportovní

