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ZÁPIS Č. 5/2012/13 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO KULTURU, SPORT A CESTOVNÍ 

RUCH

6. 11. 2012

Přítomni: Burda Michal, Duník Vladimír, Krejčí Jana, Novotný Michal, Polnický Petr, 
Pospíchalová Marie Ing., Špaček Jaroslav                   
Vávrová  Marie - tajemnice komise                     

Hosté: Staněk Tomáš Mgr. 
Omluveni: Barešová Vlaďka, Hodyc Jaroslav Mgr., Holcman Tomáš, Husáriková Soňa, 
Kodera Miroslav, Petišková Terezie Mgr., Marvánková Veronika

Program jednání:
1) Schválení programu
2) Kontrola usnesení z jednání č. 4/2012/12
3) Vystoupení Mgr. Tomáše Staňka, ředitele KD
4) Dotační řízení 2013, změna Zásad dělení dotací 
5)   Výroční cena města – zhodnocení akce
6)   Advent 2012
7)   Péče o památky, znak města
8)   Různé
Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin v zasedací místnosti, 2. patro Radnice.

1) Schválení programu
Zasedání řídil předseda komise. Přivítal účastníky. Přítomno 7 členů (p. Polnický se dostavil 
v průběhu započatého jednání). Komise není usnášení schopná. 
Předseda předložil program jednání.  

2) Kontrola plnění usnesení a zápisu č. 4/2012/12
Bez připomínek. 
Předseda komise informoval o postupu při plnění usnesení RM č. 11/12/6.2.2 (analýza 
sportovišť ve městě ) - písemné vysvětlení předal Radě města dne 5.11.t.r.

3) Vystoupení Mgr. Tomáše Staňka
Na pozvání předsedy komise se v 18.00 hodin dostavil ředitel Kulturního domu Mgr. Tomáš 
Staněk.
Seznámil členy komise se svou představou o činnosti Kulturního domu v příštím období. Za 
prioritu považuje změnu v komunikaci s veřejností tz.zavedení rezervačního systému, změnu 
webových stránek, komunikaci přes facebook atd. Dalším problémem, který řeší ve 
spolupráci se zřizovatelem, je výměna zvukotechniky. 
V diskusi byla zmíněna tradice amatérského divadla a další formy práce např. se seniory. 

4) Dotační řízení 2013 – Změna Zásad města Čelákovic pro poskytování finančních 
příspěvků v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit. 
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Výzva pro podání žádostí o dotace z rozpočtu města pro rok 2013 byla zveřejněna dne 30. 10.
2012. Zásady města pro poskytování dotací byly upraveny především ve smyslu formy
a náležitostí vyúčtování dotace. Termín pro vyúčtování dotací na jednorázové akce se 
prodlužuje na 60 dnů.     
Členové komise, jako poradní orgán Rady města se ohrazují k postupu přípravy a schválení 
změny Zásad. Přesto, že jde o formální změny, žádají předkládat příslušné materiály před 
jejich schválením.   

5)  Výroční cena města – zhodnocení akce
Výroční cenou zahájilo město tradici oceňování občanů, kteří šíří dobré jméno města 
a významně působí ve prospěch ostatních občanů. Spojení předávání ceny se státním svátkem 
– Den vzniku československého státu - dodává události slavnostní charakter. Úroveň akce 
umocnila kvalita kandidáta, vystoupení Orchestru B. Hanžlíka a v neposlední řadě výjmečnost 
návrhu a provedení ceny. Předseda komise poděkoval autorovi návrhu ceny panu Michalu 
Burdovi a pořadatelům za velmi zdařilou akci.

6) Advent 2012
Informaci o akcích v době  Adventu podala pí. Vávrová
Městem pořádané akce  :  1.12. Rozsvícení městského vánočního stromu na náměstí 
                                          3.12. Setkání starosty s nejlepšími sportovci 
                                        18.12. Vánoční koncert v KD

7) Péče o památky, znak města
Informaci o obnově drobných památek, včetně vynaložených nákladů za období 2010 -  2012 
podala pí. Vávrová.
Obnova sv. Jana Nepomuckého probíhala ve dvou etapách (rok 2011-2012). Je ukončena.
Úpravu okolí sochy řeší ORM. Ing. arch. K. zapůjčila k nahlédnutí zákres výsadby zeleně, 
která je navržena jako směs travin a kvetoucích trvalek. Celkový vzhled výsadby má luční 
charakter. 
V rámci rekonstrukce náměstí 2012 byl restaurován Kříž před radnicí a Pomník padlým.  
V druhé polovině roku 2012 byla zahájena obnova křížku v ul.Kollárova. Kovová část kříže, 
odcizená v 60. letech, bude nahrazena replikou z dílny Uměleckého kovářství Fr. Lonského. 
Na ostatní práce byla učiněna poptávka. Ukončení prací je plánována na 5/2013.
V letošním roce byl opraven Pomník obětem II. sv. války v Sedlčánkách a očištěn Pamětní 
kámen „600 let Městské knihy“ v ul. J. A. Komenského a Pamětní deska Aloise Vašátka v ul. 
Vašátkova. 
Znak města
Nová grafická podoba městského znaku, vytvořená pro účely elektronického zpracování není 
v souladu s heraldickými pravidly. I v minulosti byla používána různá ztvárnění znaku, ne 
vždy zdařilá. Informaci o postupu nápravy podal pan Špaček. O posouzení podoby znaku 
města Čelákovic a další spolupráci ve věci požádal renomovaného heraldika S. K.

8)Různé
Plánované úpravy na hřbitově 
Město plánuje rozšíření kolumbária na západní straně čelákovického hřbitova. Ing. T., ORM 
zapůjčila k nahlednutí stavební dokumentaci z roku 2003. Již na minulém zasedání komise 
bylo konstatováno, že západní zeď vytváří architektonicky celek s přilehlými hroby, proto je 
vhodné ji zachovat a využít pro kolumbárium pozemky ze severní strany hřbitova. 
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K rekonstrukci náměstí vznesl připomínky pan Duník:
náměstí je třeba oživit zelení a květinami, dále dává ke zvážení úpravu vodních prvků.
Dále byla diskutována otázka negativních připomínek ke kulturnímu dění ve městě. Předseda 
komise požádá pana starostu o bližší informace. Členové komise naopak kladně hodnotí 
kulturní činnost ve městě.
Ing. Pospíchalová upozornila na nutnost dořešení otázky městského stadionu.   
Za sportovní kluby vznesl dotaz p. N.: Zda město počítá s navýšením dotací sportovním 
klubům vzhledem ke změně loterijního zákona a přerozdělení odvodů z hazardu obcím. Na 
dané téma se rozvinula diskuse, zda není možné omezit dostupnost hracích automatů ve 
městě.   
O účast na příštím jednání komise bude prostřednictvím tajemnice komise požádán vedoucí 
OFAP, Ing. M. 
Termín dalšího zasedání: 11. 12. 2012, 18.00 hodin
Jednání Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch bylo ukončeno v 20.15 hodin.

Zapsala: M.Vávrová
Přečetl: Jaroslav Špaček
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