Statutární město Děčín

Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 26.04.2021, od 16:00 hodin, Sportovní hala, Děčín I
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, Helena Kapicová – Děčín sportuje.
Program:
1. Kontrola usnesení z minulého jednání sportovní komise, úkoly z jednání byly
splněny. Závěr: sportovní komise bere na vědomí.
2. Sportovní hala se zaměřením na míčové sporty
Sportovní komise v návaznosti na informaci o zahájení činnosti pracovní skupiny k
přípravě a vybudování víceúčelové sportovní haly v Děčíně se zaměřením na
míčové sporty, navrhuje utvořit pracovní skupinu při sportovní komisi. Složení
zástupců: házená, florbal, volejbal, korfbal, basketbal, futsal. Zástupci jednotlivých
sportovních oddílů jsou informováni o potřebných podmínkách k soutěžím,
parametry a potřeby haly apod.
Závěr: sportovní komise schvaluje utvoření pracovní komise sportovců, hlasování
7x ANO, sportovní komise doporučuje předsedovi komise projednat přenos informací
z komise při OR ke sportovní hale.
3. Veřejnoprávní smlouvy na dotace na činnost 2021, které byly schválené
v jednáních RM a ZM v dubnu 2021 jsou připraveny k podpisu na odboru školství a
kultury. Součástí smlouvy jsou rozpočty na projekty podle schválené dotace.
Všechny došlé žádosti byly projednávány v návaznosti na splnění dodání všech
náležitostí.
Sportovní komise projednala rozhodnutí a důvody nedoporučení 1 žádosti o dotaci
pro rok 2021 k projednávání v orgánech města vzhledem ke zjištěným
nesrovnalostem v členské základně spolku při registraci členů. Registrace členů byla
povinnou součástí žádosti o dotaci pro rok 2021. S uvedeným spolkem byla tato
skutečnost předsedou komise projednána a zároveň byly informace předány i dalším
donátorům.
Závěr: sportovní komise tento postup schvaluje, hlasování 7x ANO.
4. Projednání žádostí o dotace AKCE sportovního kalendáře.
Sportovní komise projednala žádosti v rámci dotačního programu: Typ Mimořádná
reprezentace města: Akce sportovního kalendáře – podpora pořádání sportovních
akcí mimořádného a reprezentativního charakteru, žádosti s projekty byly
předloženy sportovní komisi po upřesnění termínů akcí v návaznosti na mimořádná
opatření vlády související s COVID-19.Žádosti s projekty na AKCE sportovního
kalendáře podalo celkem 21 žadatelů.
Požadovaná částka: 1.417.850,00 Kč, sportovní komise připravila návrh a
projednala projekty ve výši: 892.500,00 Kč.
Závěr: sportovní komise schvaluje, hlasování 7x ANO.

5. Děčín sportuje - sportovní web města Děčín
Jednání s vedoucím IT oddělení MM Děčín o dalšímu rozšíření informací na
webových stránkách „Děčín sportuje“ pro veřejnost. Projednávané otázky: nastavení
přehledů schválených dotací na web, přihlašovaní, nové formy zlepšení administrace
pro jednotlivé kluby, informace o možnosti podávání žádostí v průběhu roku,
přehledy členské základny, informace o možnostech sportování a uveřejňování další
přehledů. O dalším jednání k rozšíření webových stránek bude komise informována.
Závěr: sportovní komise bere na vědomí a ukládá předsedovi komise dále projednat
uvedené cíle webu Děčín sportuje. Informace na dalším jednání komise.
6. Rozpočtové tabulky k žádostem o dotaci.
V rozpočtu uvádět také příjmovou část. Rozpočty na akce a na činnost.
Závěr: sportovní komise bere na vědomí a ukládá Mgr. Marešovi, Ing. Bayerovi
připravit návrhy rozpočtových tabulek. T: 06/2021
7. Různé
•

Činnost administrátorky webových stránek „Děčín sportuje“- informace o činnosti a plnění úkolů vyplývajících z uzavřené smlouvy pro rok 2021
- doplnění nové vizitky NORDIC WALKING v rámci sekce volný čas
- sběr dat pro aktualizaci nového katalogu „Děčín sportuje“, jeho propagace
- aktuální sběr informací a dat k přípravě Síně slávy na webu „Děčínsportuje“
Závěr: sportovní komise souhlasí na základě plnění úkolů s úhradou za administraci
webových stránek za období 04/2021 a další související úkoly na základě uzavřené
smlouvy o dílo č. 2021-0068/OSK, odměna ve výši 4.000,00 Kč/měsíc. Hlasování
7x ANO.

•
•

Via Ferrata – otevřena od 12.04.2021
Otevřená školní hřiště pro veřejnost, dětská hřiště – diskuse k možnostem opětného
nastartování sportovních aktivit a dovedností u dětí a mládeže
Závěr: sportovní komise bere na vědomí.

Zapsala: Kapicová Soňa v.r.
V Děčíně dne 10.05.2021

Robert Landa v.r.
předseda komise sportovní

