
 
 
 
 

ZÁPIS Č. 6 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO KULTURU, SPORT A CESTOVNÍ RUCH 

23. 08. 2011 

 

 

Přítomni: Burda Michal, Čermák Ladislav, Duník Vladimír, Hodyc Jaroslav Mgr.,      

                   Husáriková Soňa, Holcman Tomáš, Choura Luboš Ing., Petišková Terezie Mgr.,        

                   Polnický Petr, Pospíchalová Marie Ing., Špaček Jaroslav                    

 Vávrová  Marie - tajemnice komise  

 

Hosté: Ryneš Jaroslav, Ing., Iglo L. Miroslav, Fijala Jiří 

 

Omluveni: Šikl Milan 

 

Program jednání: 

1) Přivítání účastníků 

2) Schválení programu 

3) Zásady města Čelákovic pro poskytování příspěvků v oblasti výchovy, vzdělávání, kultury 

a dalších volnočasových aktivit 

4) Výhled rozvoje a fungování Kulturního domu  

5) Různé 

6) Termín dalšího zasedání komise 

  

Jednání se uskutečnilo od 18.00 hodin v zasedací místnosti, 1. patro Radnice. 

 

 

1) Přivítání účastníků 

Zasedání řídil předseda komise. Přivítal účastníky. Přítomno 11 členů. Komise je usnášení 

schopná.  

Hosté : Vzhledem k projednávanému podkladu „Zásady města Čelákovic pro poskytování 

příspěvků v oblasti výchovy, vzdělávání, kultury a dalších volnočasových aktivit.“požádal 

p. Fijala o možnost zúčastnit se zasedání komise.     

 

 

2) Schválení programu:  

- Zásady města Čelákovic pro poskytování příspěvků v oblasti výchovy, vzdělávání, 

kultury a dalších volnočasových aktivit 

- Výhled rozvoje a fungování Kulturního domu  

- Různé 

 

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání dne 23. 08. 2011 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0 

 

 

3)  Zásady města Čelákovic pro poskytování příspěvků v oblasti výchovy, vzdělávání,     

      kultury a dalších volnočasových aktivit 

      



     Rada města projednala Zásady na svém zasedání dne 30. 6.. t.r. a uložila komisi       

     projednání dokumentu a předložení připomínek. Zásady budou zveřejněny v původní                

     verzi v ZMČ   č.9/2011 a na webových stránkách města. Na dané téma bude zahájena i  

     veřejná diskuze 

     Před zahájením projednání dokumentu navrhli někteří členové komise znovu zvážit    

     rozdělení komise pro kulturu, sport a CR na komise dvě ( kultura + sport).  

     Předseda nechal o tomto návrhu hlasovat. 

     Návrh na usnesení:  

     Komise pro kulturu, sport a CR navrhuje rozdělit působnost stávající      

     komise na oblast kultury a oblast sportu a nově zřídit komisi pro kulturu a komisi      

     pro sport.     

      

     Hlasování: pro 7, proti 3, zdržel se 1    

         . 

     Pí. Vávrová provedla výklad jednotlivých ustanovení Zásad až do 1. části čl. IV. – Kriteria    

     a hodnocení žádostí. Po jednotlivých článcích dokumentu byla otevřena diskuse. Slovo    

     bylo přiděleno i hostům.    

     Vznesené dotazy byly zodpovězeny Ing. Rynešem a pí. Vávrovou. Připomínky      

 k dokumentu mají vysvětlující charakter a upřesňují daná pravidla.  

Pozn. Mgr. Petišková zaslala e-mailem upravené Zásady ve smyslu výše uvedeného. Své 

připomínky řešila i na jednání komise.  

 

Zásadní navržená změna se týká čl. IV. Kritéria a hodnocení žádostí – oddíl A) Podpora 

celoroční činnosti sportovních subjektů – dělení podle členské základny:: 

návrh počítá s vytvořením pouze 2 věkových kategorií, a to do 18 let a dospělí. 

Zvýhodněna bude kategorie děti a mládež do 18 let koeficientem 3. U kategorie dospělí 

zůstává podpora na základní úrovni bodu (výpočet dle metodiky) při koeficientu 1.       

Předseda nechal hlasovat o zásadní změně v Zásadách. 

 

Návrh na usnesení: 

     Komise pro kulturu sport a CR navrhuje Radě města změnu Zásad města Čelákovic     

     pro poskytování příspěvků v oblasti výchovy, vzdělávání, kultury a dalších    

     volnočasových aktivit v čl. IV. Kritéria a hlediska hodnocení žádostí – část A)    

     podpora celoroční činnosti sportovních subjektů, oddíl 1. – dělení podle členské   

     základny se zvýhodněním kategorie do 18 let (počet členů násoben koeficientem 3). 

    

Hlasování: pro 8, proti 2, zdrželi se 2 

      

     Čl. IV.- 2.část –Podpora celoroční činnosti ostatních zájmových subjektů, dále  

     Čl. V. a  čl. VI. budou projednány na příštím zasedání komise. 

     

4)  Výhled rozvoje a fungování Kulturního domu  

      Tento bod programu nebyl projednáván z důvodu nedostatku času.  Někteří  

      členové komise požadují i větší časový prostor pro přípravu.  Koncepce byla zaslána po     

      jednání RM 18. 8. t.r.  

 

   

 

 

5)  Různé 



 

p. Čermák vznesl námitku k zápisu ze zasedání komise dne 27. 6. t.r.  

Předseda komise sděluje : Případné připomínky k zápisu z předchozího jednání komise budou 

projednány vždy na počátku jednání komise další.   

 

Termín dalšího jednání komise: 6. 9. 2011 v 18.00 hodin 

 

 

 

Jednání Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch bylo ukončeno v 20.00 hodin. 

 

 

 

 

 

Zapsala: M.Vávrová, v.r. 

 

 

Přečetl: Jaroslav Špaček , v.r. 


