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ZÁPIS Č. 10 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO KULTURU, SPORT A CESTOVNÍ RUCH

13. 3. 2012

Přítomni: Burda Michal, Hodyc Jaroslav Mgr., Holcman Tomáš, Husáriková Soňa, Petišková 
Terezie Mgr., Polnický Petr, Pospíchalová Marie Ing, Špaček Jaroslav, Vávrová Marie 
- tajemnice komise

Nepřítomni: Čermák Ladislav, Duník Vladimír, Choura Luboš, Ing., Spilka Martin, Šikl Milan
Omluveni: Duník Vladimír, Choura Luboš, Ing., Spilka Martin
Hosté: Ryneš Jaroslav Ing.

Program jednání:
1) Zahájení jednání
2) Kontrola zápisu č. 9
3) Schválení programu
4) Výroční cena města 
5) Transformace Kulturního domu
6) Dotace pro sport a ostatní zájmové aktivity v roce 2012
7) Různé

Jednání bylo zahájeno v 17.00 hodin v zasedací místnosti Radnice, 2. patro

1)  Zahájení jednání

Zasedání zahájil a řídil předseda komise Jaroslav Špaček. V 17.00 hodin bylo přítomno 7 členů. 
Komise je usnášení schopná. (Mgr. Petišková se dostavila v 17.15 hodin).

2)  Kontrola zápisu č. 9. Bez připomínek.

p. Polnický podává návrh na uvádění jmen u hlasování. O návrhu nebylo hlasováno.

3)  Schválení programu: 
   
Usnesení: 
Komise pro kulturu, sport a CR schvaluje program jednání dne 13. 3. 2012
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

4)  Výroční cena města

Pí Vávrová zrekapitulovala dosavadní kroky města. Rada města vyhlásila dne 14. 6. 2011 veřejnou 
soutěž na výtvarné ztvárnění Výroční ceny města a Pamětního listu Výroční ceny města s termínem 
ukončení soutěže 30. 9. 2011.  Do soutěže vstoupili 4 výtvarníci.
Dne 20. 10. t. r. jmenovala Rada města odbornou komisi k vyhodnocení předložených prací. Komise 
nevybrala vítěznou práci. Na základě doporučení hodnotící komise Rada města neurčila vítěze 
soutěže.
Komise pro kulturu, sport a CR doporučuje využít k ztvárnění výroční ceny jeden z historických 
atributů města, které zapracoval do návrhu ceny Michal Burda. Hlasováním bylo doporučeno pečetidlo 
rychtářského práva primase Ježdíka ze 17. století.

Usnesení: 
Komise doporučuje využít ke ztvárnění výroční ceny jeden z historických atributů města -
pečetidlo rychtářského práva primase Ježdíka ze 17. století, návrh zpracovaný Michalem 
Burdou a jeho dotvoření autorem ve více variantách.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1,(Burda). 
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5) Transformace Kulturního domu

Komise se zabývala problematikou Kulturního domu velmi podrobně na podzimních zasedáních (7. a 
8.). Ke dni 31. 1. 2012 se vzdal funkce a ukončil pracovní poměr ředitel Jindřich Polívka, DiS. Před 
obsazením místa vedoucího zaměstnance jednala Rada města o formální změně stávající 
příspěvkové organizace. Mgr. Hodyc, který pracuje v obdobném kulturním zařízení, byl k jednání Rady 
města přizván.
P. Špaček požádal Mgr. Hodyce o sdělení poznatků z jednání a vyslovení názoru na transformaci 
Kulturního domu, především variantu pronájmu objektu č. p. 1380 fyzické či právnické osobě za 
účelem provozování kulturního zařízení. Mgr. Hodyc předložil své závěry písemně. Jednoznačně se 
přiklání k zachování stávající formy příspěvkové organizace. V této organizaci vidí velký potenciál pro 
místní kulturu, který je třeba jistit veřejnými prostředky.
P. Špaček požádal o názor pí. Vávrovou. Pí. Vávrová předložila aktuální údaje: programovou 
statistiku, přehled návštěvnosti a rozpočet Kulturního domu na rok 2012.
Dále konstatovala: Formální změna příspěvkové organizace neřeší problém ekonomiky místní kultury 
absolutně, podpora bude vždy nutná. Varianta pronájmu Kulturního domu je možná. Odbor ŠIK 
upozornil na rizika tohoto řešení, pracuje na podmínkách pronájmu.
Forma příspěvkové organizace je stále velmi častá, neboť jde z pohledu zřizovatele o
nejovladatelnější způsob vynakládání veřejných prostředků do oblasti veřejných služeb. Jistými 
pozitivy je přímý vliv na kvalitu poskytovaných služeb a zachování rozhodovacích pravomocí při 
nakládání s majetkem města.

Následně byla otevřena diskuse, ve které převážily názory ve prospěch zachování stávající právní 
formy Kulturního domu, tj. forma příspěvkové organizace.

Usnesení:
Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch doporučuje zachovat Kulturní dům Čelákovice ve 
formě příspěvkové organizace města.
Hlasováno: 5 pro, 2 proti, 1 se zdržel 
pro: Mgr.Hodyc, Holcman,Husáriková, Ing. Pospíchalová, Špaček, 
proti: Burda, PhDr. Petišková
zdržel se: Polnický
Usnesení nebylo přijato potřebnými 7 hlasy!

6) Dotace města v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a ostatních zájmových aktivit v 
roce 2012
  
Rada města schválila dne 6. 10. 2011 Zásady města Čelákovic pro poskytování finančních prostředků 
v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit.
Z městského rozpočtu 2012 bylo pro tento účel vyčleněno:
-pro sportovní subjekty 1.100 tis. Kč
-pro ostatní zájmové aktivity 480 tis. Kč.
Žádost o poskytnutí dotace podalo 36 subjektů (12 sportovních, 24 ostatních zájmových). 14 subjektů 
bylo vyzváno k doplnění žádosti, 13 žadatelů uvedlo své žádosti do souladu v daném termínu.
Pí Vávrová zrekapitulovala způsob dělení dotací pro sportovní subjekty a kritéria pro posuzování 
žádostí ostatních subjektů.
Písemně byla předložena:
-metodika hodnocení
-přehled členské základny žádajících subjektů
-přehled požadavků jednotlivých žadatelů
-účel jednotlivých dotací
-návrh.
Návrh na dělení dotací pro rok 2012 je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení:
Komise pro kulturu, sport a zájmovou činnost schvaluje přiložený návrh dělení dotací v oblasti 
výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a ostatních zájmových aktivit v roce 2012.
Hlasování:  pro 8, proti 0, zdržel se 0.

V 19.00 opustili jednání p. Holcman a pí Pospíchalová.
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7) Různé

Pí. M. D. nabízí Městu Čelákovice spolupráci v oblasti sportovního vyžití občanů. Spolupráce spočívá 
v organizování skupinového cvičení, dotovaného městem. Žádá městské prostory zdarma a úhradu 
mzdy instruktora. Pro občany je nabídka sportovního vyžití zdarma.
V krátké diskuzi vyjádřili členové komise názor, že jde o nesystémový krok a předložený záměr 
nedoporučují realizovat.

Usnesení:
Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch nedoporučuje realizovat záměr sportovního vyžití 
občanů města Čelákovic, předložený paní M. D.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení nebylo přijato potřebnými 7 hlasy!

Předseda poděkoval přítomným za aktivní účast a tajemnici za kvalitní přípravu podkladů. Jednání 
Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch bylo ukončeno v 19.15 hodin.

Zapsala: M. Vávrová
Přečetl: Jaroslav Špaček
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