Statutární město Děčín

Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 25.03.2021, 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 – on-line
Helena Kapicová – Děčín sportuje
Program:
1. Jednací řád a Statut sportovní komise
Členové sportovní komise se seznámili s novým Jednacím řádem komise a dále se
Statutem sportovní komise. Změny v Jednacím řádu SK se týkají především jednání
komise On-line. Závěr: sportovní komise bere na vědomí.

-

2. Veřejnoprávní smlouvy na dotace 2021
Na základě doporučení sportovní komise byly s právním zástupcem města nově
konzultovány a připraveny veřejnoprávní smlouvy pro rok 2021:
a) na činnost spolku – s vyúčtováním do 15. ledna následujícího roku
b) na akce, mimořádnou reprezentaci spolku – s vyúčtováním do 3 měsíců od
konání akce, nejpozději do 15. ledna následujícího roku. Součástí smlouvy je
rozpočet k uvedenému projektu. Dále byl ve smlouvě upraven možný přesun mezi
položkami rozpočtu projektu na 30% z celkového rozpočtu, dotace bude ve
smlouvě uvedena částkou bez rozpisu položek, smlouva byla dále doplněna o
nezpůsobilé výdaje projektu a propagaci poskytovatele dotace.
Závěr: sportovní komise bere na vědomí.
3. Děčín sportuje - sportovní web města Děčín
Proběhlo 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.
Diskuse:
- Mgr. Martin Pošta zdůraznil podporu a důležitost webových stránek s informacemi
pro sportující veřejnost, děti, mládež a rodiče. Připravit přehledy, nabídky aktivit,
kontakty.
Závěr: sportovní komise bere na vědomí.
4. Sportovní hala se zaměřením na míčové sporty
Komise byla informována o zahájení činnosti pracovní skupiny k přípravě a vybudování
víceúčelové sportovní haly v Děčíně se zaměřením na míčové sporty. O dalších
jednáních této pracovní skupiny bude sportovní komise informována.
Diskuse:
- Ing. Tomáš Štěpánek – informoval o možnostech jednání na NSA, haly pro míčové
hry s parametry na míru, modelové haly vč. běžeckého tunelu, 5 největších základních
halových sportu.
- Bc. Tomáš Jablonický – důležitost najít řešení pro kluby, které jezdí hrát mimo Děčín,
zdůraznil potřebu nové sportovní haly v Děčíně určené pro míčové sporty (florbal,
házená, futsal, volejbal, basketbal, korfbal apod.)

- Mgr. Martin Pošta – podpora jednání, hlavním úkolem je najít místo pro vlastní
sportovní halu, pracovní skupina již zahájila činnost v únoru 2021.
Závěr: sportovní komise bere na vědomí informaci o zahájení činnosti pracovní
skupiny a ukládá předsedovi komise informovat o postupu pracovní skupiny na příštím
zasedání.
5. Dotace 2021
A) projednané žádosti s projekty na činnost
Materiály na základě doporučení sportovní komise jsou připraveny k předložení do
jednání orgánů města. Součástí předkládaného materiálu jsou podklady a
doporučení sportovní komise.
K projednání bude předloženo 37 subjektů s projekty ve výši nad 50.000,00 Kč
s požadavky ve výši 15.585.924,00 Kč. Sportovní komise celkem doporučuje RM
dotace pro tyto subjekty ve výši: 8.523.666,00 Kč. Žádost o dotaci od spolku
Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z.s. (IČ: 005 27 076), nebyla doporučena
sportovní
komisí
k projednávání
v orgánech
města
vzhledem
ke
zjištěným nesrovnalostem v členské základně spolku. Registrace členů byla
povinnou součástí žádosti o dotaci pro rok 2021. S uvedeným spolkem byla tato
skutečnost projednána.
Čtyři žádosti s projekty do 50.000,00 Kč budou předloženy do jednání rady města.
Celková výše požadavků činí 159.000,00 Kč, sportovní komise doporučuje
k rozdělení pro uvedené subjekty částku ve výši 112.000,00 Kč.
Závěr: sportovní komise souhlasí a doporučuje k projednání předložené materiály
k dotacím pro rok 2021. Hlasování 7x ANO.
B) Žádosti s projekty:
Typ: Mimořádná reprezentace města: Akce sportovního kalendáře –
podpora pořádání sportovních akcí mimořádného a reprezentativního
charakteru, žádosti s projekty budou předloženy sportovní komisi po upřesnění
termínů akcí v návaznosti na mimořádná opatření vlády související s COVID-19.
Závěr: sportovní komise bere na vědomí.
6. Různé
A) Činnost administrátorky webových stránek „Děčín sportuje“- byla projednána
informace o činnosti a plnění úkolů vyplývajících z uzavřené smlouvy pro rok 2021.
Závěr: Členové komise souhlasí na základě plnění úkolů s úhradou za administraci
webových stránek za období 02-03/2021, odměna ve výši 4.000,00 Kč/měsíc.
Hlasování 7x ANO.
B) Via Ferrata - v době vyhlášeného nouzového stavu je uzavřena.
C) Příprava nové brožury „Děčín sportuje“, která bude obsahovat přehled informací
o možném sportování ve městě, zaměření na 1. třídy (pro děti a jejich rodiče). O
dalším zajištění bude komise informována.
Závěr: Členové sportovní komise berou na vědomí.

Zapsala: Kapicová Soňa v. r.
V Děčíně dne 06.04.2021

Robert Landa v. r.
předseda komise sportovní

