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ZÁPIS Č. 6/2012/14 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO KULTURU, SPORT A CESTOVNÍ 

RUCH

11. 11. 2012

Přítomni: Barešová Vlaďka, Burda Michal, Holcman Tomáš, Husáriková Soňa, Kodera 
Miroslav, Krejčí Jana, Novotný Michal, Petišková Terezie Mgr., Polnický Petr, Špaček 
Jaroslav                   
Vávrová  Marie - tajemnice komise                     

Hosté: Ing. K. M.
Omluveni: Duník Vladimír, Hodyc Jaroslav Mgr., Pospíchalová Marie Ing.

Program jednání:
1) Schválení programu
2) Kontrola zápisu č. 5/2012/13
3) Vystoupení Ing. K. M. k dotacím 2013 a povolovacímu řízení výherních automatů 
4) Dotační řízení 2013, příprava   
5)   Ochranné pásmo kulturních památek ve městě
6)   Různé
Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin v zasedací místnosti, 2. patro Radnice.

1) Schválení programu
Zasedání řídil předseda komise. Přivítal účastníky. Přítomno 9 členů (p. Novotný, jako desátý 
člen se dostavil v průběhu započatého jednání). Komise je usnášení schopná. 
Předseda předložil program jednání.  

Usnesení: Komise schvaluje program jednání.
pro: 9, proti: 0

2)Kontrola plnění usnesení a zápisu č. 5/2012/13
Na minulém zasedání nebyla komise usnášení schopná, nepřijala tedy žádné usnesení.

3) Vystoupení Ing. K. M.
Na pozvání předsedy komise se v 18.00 hodin dostavil vedoucí odboru FAP MěÚ 
v Čelákovicích, Ing. K. M.
Informoval členy komise o změnách Zásad pro dělení dotací v roce 2013, čl. V., odst. 2. –
Finanční vyúčtování dotace. 
Dotační řízení 2011, 2012 bylo zkontrolováno Finančním výborem a Kontrolním výborem 
města, dále odborem FAP. Drobná formální pochybení  okomentovala pí. Vávrová.
Ing. M. dále vysvětlil povolovací řízení při instalování výherních automatů ve městě, skladbu 
poplatku, legislativní změny v souvislosti s příjmy města z výherních automatů. 
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Avízované navýšení příjmu města z provozu výherních automatů a jejich přerozdělení pro 
sportovní subjekty nelze potvrdit. V návrhu rozpočtu města pro rok 2013 zůstává stejná výše 
jako v roce 2012, a to 1.100 tis. Kč pro sport a 480 tis. Kč pro ostatní zájmové aktivity.. 

4) Dotační řízení 2013 – příprava 
Na Ing. M. navázala pí. Vávrová, zrekapitulovala dělení dotací v roce 2012. Na dané téma se 
rozvinula diskuse:
- kontrola členské základny, mezi členy komise převážil názor, že směrodatným podkladem 
je seznam členů jednotlivých subjektů potvrzený předsedou či jinou zodpovědnou osobou,
- způsob vyhodnocení kritérií pro přidělení dotace ostatním zájmovým subjektům, bude 
provedeno společné hodnocení a bodování,
-   upřesnění termínu „ časově vymezená akce“ , bude  upřesněno další změnou Zásad. 

5) Ochranné pásmo kulturních památek ve městě
O dosavadním postupu informoval p.Špaček.
MěÚ Brandýs n. L.-Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče zahájil řízení 
ve věci prohlášení ochranného pásma kulturních památek kostela Nanebevzetí P.Marie,
děkanství a tvrze. Ve vymezené lokalitě je plánována nevhodná výstavba bytového domu –
ul. Kostelní ppč. 154,156/2,4233. Rada města přijala dne 6.12.t.r. usnesení č. 23/2012/4.2.3.1 
a 4.2.3.2., ve kterých vyslovila nesouhlas s předloženým projektem ke stavebnímu povolení 
na stavbu domu. Objekt neodpovídá svým objemem dané lokalitě i s ohledem na záměr 
prohlášení ochranného pásma kulturních památek.  
O vypracování odborného vyjádření, které určí rozsah a způsob ochrany byl požádán Národní 
památkový ústav, ÚOP Střední Čechy, Ing. M. G.  
Dále vyslovil názor, že by bylo vhodné podat podnět k MK ČR na vyhlášení dané lokality za 
památkovou zónu. 

6)Různé
Obnova křížku v ul. Kollárova
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. 
Po vyhodnocení poptávky na restaurátorské práce je připravena smlouva s MgA. K. Ukončení 
prací je plánována na 5/2013.

Znak města
Dne 5. 12. bylo projednáno ustálení podoby znaku města s členem České heraldické 
společnosti p. S. K. Na základě smlouvy s Městem čelákovice, zpracuje oslovený odborník 
rešerše, vyobrazení znaku a zajistí převedení podoby do vektorových křivek pro elektronické 
použití znaku. Takto připravený materiál bude předložen ZM a následně podvýboru pro 
heraldiku Parlamentu ČR, který stanoví odborný popis.    

Mgr. Petišková vznesla dotaz na dořešení nešetrného zásahu do hrobů K.Otty a F. Kovaříka.
Dotaz nelze z úrovně komise zodpovědět. 
Vstupné v Městském muzeu 
p.Špaček tlumočil názor nejmenovaných rodičů, že by děti předškolního věku neměly platit 
vstupné při návštěvě Městského muzea. V diskusi převážil shodný názor.
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Zachovské oslavy v roce 2013
Mgr. Petišková předložila písemný návrh na převzetí záštity Města Čelákovic nad oslavami 
Jana Zacha v roce 2013. Návrh zpracoval Spolek pro varhanní hudbu pořadatel akce, který již 
zahájil dialog s vedením ZUŠ Jana Zacha, KO B. H., Městským muzeem, MěÚ 
v Čelákovicích, Spolkem přátel čelákovického muzea a PhDr. T. S.
Předsedkyně spolku, MUDr. Petišková informovala a jednala o záštitě oslav s panem 
starostou Ing. Josefem Pátkem.   

Termín dalšího zasedání nebyl stanoven.
Jednání Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch bylo ukončeno v 20. 00 hodin.

Zapsala: M.Vávrová
Přečetl: Jaroslav Špaček
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