Statutární město Děčín

Zápis
z jednání sportovní komise, konané dne 08.09.2021, od 15:00 hodin, Sportovní hala, Děčín I
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, Helena Kapicová, administrátorka webu
Nepřítomen: 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 AKCE sportovního kalendáře
Mimořádné individuální žádosti na AKCE po uvolnění mimořádných opatřeních
vlády v rámci pandemie COVID-19, komise projednala došlé žádosti na přípravu a
zajištění těchto projektu na sportovní akce:
1/ Mezinárodní turnaj žáků U14, Basketbalový klub Děčín z.s.,
žádost 80.000,00 Kč, komise doporučila částku 55.000,00 Kč
2/ Federální pohár v Děčíně“, BK Děčín s.r.o.,
žádost 50.000,00 Kč, komise doporučila částku 30.000,00 Kč
3/ Federální pohár Final Four (Lučenec, Slovensko), BK Děčín s.r.o.,
Žádost 25.000,00 Kč, komise doporučila částku 18.000,00 Kč
Závěr: sportovní komise projednala jednotlivé projekty a schvaluje navržené
částky, komise doporučuje žádosti s návrhy dotací předložit do orgánů města.
Hlasování 6x ANO
3. Děčín sportuje - sportovní web města Děčín
Jednání ohledně rozšíření informací na webových stránkách „Děčín sportuje“ pro
veřejnost nadále probíhají. 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 nadále vést
jednání ohledně zlepšování informací na webu města www.decinsportuje.cz.
4. Informace o navýšení finančních prostředků pro sport na rok 2021
Mgr. Martin Pošta, náměstek primátora pro oblast školství, kultury a sportu, seznámil
členy sportovní komise s usnesením rady města ze dne 07.09.2021, které navýšilo
oblast sportu o částku 2 mil. Kč.
Jedná se především o zajištění akcí po rozvolnění, restart sportování ve městě,
zapojení dětí, mládeže do sportovních aktivit, akce pro veřejnost.
Informace bude zveřejněna a jednotliví žadatele o mimořádnou individuálních dotaci
si budou moci zažádat na projekty, na které v letošním roce neobdržely žádné
dotace, projekty se nesmí podávat opakovaně.
Závěr: Členové sportovní komise berou na vědomí a jednotlivé kluby, sportující
veřejnost budou informovat o uvedené možnosti zažádat o dotaci ještě na rok 2021.

5. Různé
• Katalog „Děčín sportuje“ Administrátorka webových stránek společně se členy
sportovní komise připravila do 08/2021 Up grade katalogu roku 2020, Katalog byl
rozšířen o nové informace sportovních klubů, kroužků o své činnosti na 68 stran.
• Komise projednávala přípravu katalogu, grafické zajištění a výběr formátu tisku,
počet ks a vlastní tisk.
• Nové katalogy „Děčín sportuje“, určené především jako přehled o možnostech
sportování ve městě, byly připraveny k rozvozu do 3.9.2021 na školy a další
sportoviště. Sportovní komise a administrátor webu zajistili rozvoz katalogů na školy.
Závěr: sportovní komise souhlasí s přípravou a obsahem katalogu a úhradou faktur
za grafickou přípravu a dále tisk Katalogu „Děčín sportuje“. Hlasování 6x ANO.
6. Úkoly:
• Příprava tabulky – rozpočet pro rok 2022, jako součást žádosti o dotace – úkol
dopracovat a všem rozeslat – Jan Mareš
• Dotační program pro rok 2022 – členové komise si připraví podklady pro jednání
komise 22.09.2021, dále domluvit termíny podávání vyhlášení programů, podávání
žádostí.
• Vyhlášení ankety „Sportovec roku 2021“ bude zajištěno do 24.09.2021
• 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
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 15.09.2021

Robert Landa v.r.
předseda komise sportovní

