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Název:
Podpora subjektů pracujících s dětmi a mládeží v oblasti sportu v roce 2017
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh podpory subjektů pracujících s dětmi a mládeží v oblasti sportu v roce
2017 a
rozhodlo
o poskytnutí peněžního daru ve výši nad 20.000,00 Kč pro sportovní subjekty dle důvodové zprávy.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 17 15 39 04 ze dne 5.9.2017 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o
poskytnutí peněžního daru ve výši nad 20.000,00 Kč pro subjekty v oblasti sportu dle důvodové zprávy.

Cena:

810 000,00

Návrh postupu:

RM doporučuje rozhodnout

Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury předkládá zastupitelstvu města návrh podpory subjektů pracujících s dětmi a mládeží
v oblasti sportu formou poskytnutí daru.
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění, ve svém ustanovení § 1 vymezuje postavení
sportu ve společnosti jako veřejně prospěšnou činnost a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a
působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu. Úkolem ministerstva školství mládeže a
tělovýchovy je mimo jiné i v souladu s ustanovením § 3 téhož zákona zabezpečovat finanční podporu sportu
ze státního rozpočtu. Úkolem obcí je v souladu s ustanovením § 6 zákona o podpoře sportu vytvářet
podmínky pro sport mimo jiné tím, že zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež a
zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
Obec je povinna podle § 35 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve svém územním obvodu pečovat v souladu s
místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro
uspokojování potřeb svých občanů, a to lze právě i podporou volnočasových aktivit dětí a mládeže, protože
zde jsou uspokojovány především potřeby ochrany a rozvoje zdraví, výchovy a vzdělávání, celkového
kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.
Každoročně statutární město Děčín plní na svém území úkoly vyplývající ze zákona o podpoře sportu a
podporuje činnost dětí a mládeže v oblasti jeho rozvoje a nyní navrhuje podpořit ze svého rozpočtu oblast
sportu, tělovýchovy a sportovní volnočasové činnosti formou peněžního daru.
Statutání město Děčín se svojí specifickou skladbou obyvatelstva touto podporou sportu a tělovýchovy v
řadách dětí a mládeže může přispět k boji proti kriminalitě mládeže a dalším nežádoucím jevům, což je v
zájmu obce a jejích občanů.
Uvedené subjekty (zapsané spolky) pracují dlouhodobě s dětmi a mládeží. Celoročně svou činností pomáhají
v naplňování volného času dětí a mládeže, zabezpečují chod klubů a spolků, vyhlášené sportovní soutěže a
celý systém postupových soutěží. Organizují akce pro děti a mládež a zajišťují nadstandardní reprezentaci
města Děčín v rámci soutěží kraje, České republiky, Evropy či na mistrovství světa.
Rada města na svém jednání 05.09.2017 rozhodla svým usnesením č. RM 17 15 39 04 o poskytnutí podpory
subjektům pracujícím s dětmi a mládeží v oblasti sportu formou peněžního daru celkem pro 30 sportovních
subjektů. Jedná o dary do 20.000,00 Kč v celkové výši 450.000,00 Kč.
Návrh výše peněžních darů nad 20.000,00 Kč k projednání a rozhodnutí v zastupitelstvu města:
a) dar ve výši 30.000,00 Kč pro subjekty s členskou základnou dětí a mládeže od 100 do 250 členů:
FK JUNIOR Děčín, z.s.
Fotbalová akademie Petra Voříška, z. s.
Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín, z. s.
Karatedó Steklý, z. s.
SK Březiny z. s.
b) dar ve výši 60.000,00 Kč pro subjekty s členskou základnou dětí a mládeže od 250 do 300 členů:
HC Děčín z. s.
c) dar ve výši 70.000,00 Kč pro subjekty s členskou základnou dětí a mládeže od 300 do 350 členů:
Basketbalový klub Děčín z. s.
d) dar ve výši 80.000,00 Kč pro subjekty s členskou základnou dětí a mládeže nad 350 členů:
Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z. s.
Statutární město Děčín navrhuje finančně podpořit subjekty, které i v minulých letech prokazovaly soustavnou
péči o mladou generaci. Výše daru se odvíjí od stávající členské základny dětí a mládeže, která byla aktuálně
ověřena.
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