Statutární město Děčín

Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 22.09.2021, od 15:00 hodin, Magistrát města Děčín,
budova B1, Děčín I – malá zasedací místnost
Přítomni:
Robert Landa, Mgr. Jan Mareš, Ing. Tomáš Štěpánek, Mgr. Ondřej Michálek, Ing. Igor Bayer
a Bc. Tomáš Jablonický
Hosté: Mgr. Martin Pošta – náměstek primátora, Petr Zdobinský – uvolněný člen rady města
Omluven: Dušan Kamenický
Program:
1. Kontrola usnesení z minulého jednání sportovní komise, úkoly z jednání byly
splněny. Závěr: sportovní komise bere na vědomí.
2. Došlé žádostí o dotace na „Mimořádné individuální žádosti 2021“ zajištění
činností a akcí po rozvolnění, restart sportování ve městě, zapojení dětí,
mládeže do sportovních aktivit, akce pro veřejnost. Sportovní komise projednala
došlé individuální žádosti: 31 došlých žádostí, které obsahovaly celkem 36 projektů
ve výši 3.654.439,00 Kč. 5 žádostí bylo do 50 tis., 21 žádostí nad 50 tis.
s projednáním v zastupitelstvu města. Sportovní komise navrhla nepodpořit celkem
6 projektů.
Komise porovnala u jednotlivých žádostí dotace spolků za rok 2020 a 2021, uvedené
rozdíly byly posouzeny s podanou individuální žádostí. Celkový návrh k dalšímu
projednání v orgánech města byl navržen v celkové výši 1.610 tis. Kč.
Diskuse:
Pan Zdobinský ocenil práci sportovní komise a dále zvláště všech co pracují s dětmi
a mládeží; dotační program postavený formou rozdělování dotací dle koeficientů
členské základny je systematicky dělený; mediální sporty– profesionální sport, zajistit
podporu odjinud než z města, využití především sponzoringu.
Robert Landa – informace k situaci ve sponzoringu; Plán rozvoje a sportu města
Děčín 2018-2028, název mediální preferované sporty je celorepublikově uznávaný a
používaný v dotačních programech sportu.
Závěr: sportovní komise projednala jednotlivé projekty, a schvaluje navržené
částky, komise doporučuje žádosti s návrhy dotací předložit do orgánů města.
Hlasování 6x ANO
3. Dotační program sport 2022
Mgr. Martin Pošta, náměstek pro školství, kulturu a sport seznámil sportovní komisi
s projednávanými úpravami při podávání vlastních elektronických žádostí. Do
elektronického formuláře žádosti na webu města se budou vkládat jednotlivé přílohy
projektu. Žádost bude zjednodušena tak, aby se pro žadatele odstranil problém s
“vypadáváním“ při vyplňování vlastní žádosti. Informace bude projednána na dalším
jednání komise.
Závěr: sportovní komise souhlasí. Úprava žádostí, rozpočtu, podávání žádostí
s podpisem: poštou, podatelna a datová schránka. Hlasování 6x ANO
4. Různé
•

Příprava tabulky – rozpočet pro rok 2022, jako součást žádosti o dotace – nejčastěji
užívané položky na sportovní aktivity, doplnit, zaslat Mgr. Poštovi.
T: 30.09.2021

•
•
•
•

Vyhlášení ankety „Sportovec roku 2021“ zajistit informaci ve Zpravodaji, na webu
Děčín sportuje, informovat kluby a veřejnost.
T: 30.09.2021
Informace k jednání – Víceúčelová sportovní hala Děčín, průběžně projednávat
Plán rozvoje sportu města Děčín 2018-2028 – projednání plnění ve sportovní
komisi připravit pro v měsíci 10/2021
Venkovní bazén – Aquapark
Ing. Igor Bayer informoval o žádostech veřejnosti ponechat otevřený bazén na
venkovní plavání. 01.10.2021 nebude venkovní bazén uzavřen, Dc Sportovní p.o.
zažádala o navýšení finančních prostředků na provoz do rozpočtu příspěvkové
organizace, projednání v RM dne 05.10.2021. Ceny vstupného: abonent 1,5
hod./45,- Kč, neabonent 1,5 hod./55,- Kč.
Závěr: sportovní komise bere na vědomí přípravu podkladů a dalších úkolů a ukládá
předsedovi komise svolat jednání na 22.09.2021 k uvedeným bodům. Hlasování: 6x
ANO

Zapsala: Kapicová Soňa v.r.
V Děčíně dne 30.09.2021

Robert Landa v.r.
předseda komise sportovní

