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ZÁPIS Č. 1/2013/15 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO KULTURU, SPORT A CESTOVNÍ RUCH

12. 03. 2013

Přítomni: Burda Michal, Duník Vladimír, Holcman Tomáš, Husáriková Soňa, Kodera Miroslav, Krejčí Jana, 
Novotný Michal, Polnický Petr, Pospíchalová Marie Ing., Špaček Jaroslav                   

Vávrová  Marie - tajemnice komise                     

Omluveni: Barešová Vlaďka, Petišková Terezie Mgr., 
Dále nepřítomni: Hodyc Jaroslav Mgr., Marvánková Veronika 

Program jednání:
1) Kontrola a schválení zápisu č. 6/2013/14
2) Schválení programu
3) Dotační řízení 2013
4) Název lokality - ulice  k č.p. 201, k.ú. Čelákovice
5)   Různé

Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin v zasedací místnosti, 2. patro Radnice.

1) Schválení programu
Zasedání řídil předseda komise. Přivítal účastníky. Přítomno 10 členů Komise je usnášení schopná. 
Předseda předložil program jednání.
Usnesení: Komise schvaluje program jednání.
pro: 10, proti: 0

V úvodu jednání přečetl p. Špaček dopis Ing. Pátka, ve kterém děkuje členům komise za dosavadní práci.    

2) Kontrola plnění usnesení a schválení zápisu č. 6/2013/14
Na minulém zasedání nebyla přijata usnesení k následné kontrole.
Usnesení: Komise schvaluje zápis č. 6/2012/14
pro: 8 ,proti: 1 (p.Polnický), zdržel se :1

3) Dotační řízení 2013
Podkladový materiál pro jednání připravila pí. Vávrová. Zrekapitulovala Zásady města Čelákovic pro 
poskytování finančních příspěvkům v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových 
aktivit, způsob dělení a stručně okomentovala jednotlivé žádosti. 

Žádost o finanční příspěvek pro rok 2013 podalo na základě výzvy starosty ze dne 30. 10. 2012 celkem 39 
právnických či fyzických osob. Ve srovnání s rokem 2012 jde o nárůst 8 subjektů. 
13 subjektů bylo osloveno k odstranění formálních nedostatků ve smyslu přijatých Zásad města Čelákovic pro 
poskytnutí finančních prostředků v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových 
aktivit ze dne 25. 10. 2012 (usnesení RM č. 21/2012/6.1). Oslovení žadatelé uvedli své žádosti do souladu 
v daném termínu s výjimkou Klubu kaktusářů (rok narození členů). 
V dotačním řízení nebude samostatně projednávána žádost TJ Spartak Čelákovice, oddíl nohejbalu, podaná 
M. S. a žádost Mykologického kroužku-ČSCH Čelákovice, podaná Ing. J. K. Tyto žádosti budou zohledněny 
ve smlouvě s příslušnými právními subjekty (TJ Spartak a ČSCH). Nesoulad v žádosti byl shledán u ČSV ZO 
Brandýs n.L.-Stará Boleslav, místní skupina Čelákovice.
Komise dále považuje za nedostatečnou žádost Gymnázia Čelákovice.
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Dotace sportovním subjektům na celoroční činnost

Rekapitulace : 
schváleno:      1.100 tis. Kč  
děleno :         1.045 tis. Kč 
rezerva:              55 tis. Kč       ( 5% )       

Dotace pro sportovní subjekty na celoroční činnost jsou děleny podle dvou hledisek :

a) 80% částky vyčleněné v rozpočtu města na podporu sportu v daném roce (836 tis. Kč) je děleno podle 
členské základny se zvýhodněním věkové kategorie do 18 let:

 do 18 let počet členů násoben koeficientem 3;
 dospělí - počet členů násoben koeficientem 1.

Hodnota 1 bodu vychází z podílu 80% schválené částky a celkového počtu registrovaných sportovců 
v místních jednotách a klubech násobeného koeficienty dle věkových kategorií.
Hodnota 1 bodu pro rok 2013  = 233,- Kč                                                      

b) 20% částky vyčleněné v rozpočtu města na podporu sportu v daném roce (209 tis. Kč) je děleno podle 
dosažených výsledků a reprezentace města v předchozím roce:

 ocenění soutěží na regionální úrovni        max.   10 tis. Kč;
 ocenění soutěží na republikové úrovni        max.   20 tis. Kč;
 ocenění soutěží na evropské úrovni            max.   30 tis. Kč;
 ocenění soutěží na světové úrovni              max.   40 tis. Kč.

Uvedená částka je započítána pouze jednou podle nejvyšších dosažených výsledků jednotlivých oddílů.

Požadavky sportovních subjektů – návrh výše dotace 
dotace I.    -   dle členské základny 
dotace II.   -   v max. výši ocenění výsledků                           10, 20, 30, 40
                  -   ve snížené výši ocenění výsledků   1.  o  10%    9, 18, 27, 36  
zaokrouhleno na tis.Kč

požadavek dotace 
I.

dotace II.
- snížení 
10%

celkem
2013

2012

účel dotace 

Aerobik Studio, 
o.s.

    100
celoroční sportovní 
činnost, sportovní 
kalendář 2013 

    35                     36
  

   71
   

   89

celoroční sportovní činnost, 
sportovní kalendář 2013 včetně 
zahraničních soutěží

AVZO TSČ 
Modeláři

      35
provoz klubovny, 
energie, modelářský 
materiál

   13             0    13

   11  

celoroční sportovní činnost 

Basketbal
Čelákovice,o.s.

     50
pronájmy TV, sportovní 
vybavení, soutěže

   26       9   35
  
   
    5

celoroční sportovní činnost

FBK – florbalový 
klub

    190
celoroční sportovní 
činnost 

   77                9   86
  
  94         

celoroční sportovní činnost 

ORKA florbal     275
celoroční sportovní 
činnost zaměřená 
především na mládež

200               18
  

218  

179

celoroční sportovní činnost 
s důrazem na práci s mládeží

Masters Racing 
Team, o.s.

      80
účast na amatérských 

    2   36
  

  38  
  

celoroční sportovní a závodní 
činnost včetně zahraničních 
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cyklistických závodech
ligy UAC, Masters ČR, 
a ME    2

soutěží

1.Čelákovický klub 
potápěčů a vodáků

     80
celoroční sportovní 
činnost zaměřená 
především na mládež,
drobné opravy v areálu,
režijní náklady 

   24             18
  

42

54

celoroční sportovní činnost
s důrazem na práci s mládeží, 
provoz a údržba sportovního 
areálu 

SK UNION    500
celoroční sportovní 
činnost,
turnaj“Pohár starosty“ 

130           9
    

139

185

celoroční sportovní činnost , 
provoz a údržba sportovního 
areálu
pořádání turnaje „Pohár 
starosty“

SK Záluží      35
provozní náklady 
areálu, celoroční 
sportovní činnost 

  20   9
   

29
  

  33   

celoroční sportovní činnost 
provoz a údržba sportovního 
areálu

TJ Spartak     750
celoroční sportovní 
činnost

214          54 268

307     

celoroční sportovní činnost 
provoz a údržba sportovišť

Tenisový klub    152
provoz a údržba 
sportovního areálu 

  44           9 53

  61

celoroční sportovní činnost
provoz a údržba sportovního 
areálu

VSC-volejbal     200
závodní a rekreační 
sportovní činnost

  52          9
   

  61
  

59   

celoroční závodní a rekreační 
činnost, provoz a údržba 
sportovního areálu

celkem 2.447
  
837 

216 1.053

1.079

Rezerva:   55 tis. Kč   1)  snížena po výpočtu o    8 tis. Kč        tj. 47 tis. Kč
požadavek účel dotace 

B. M. reprezentant 
Spastic Handicap ČR-
cyklistika

   40 
příprava na MS  
v silniční cyklistice 
v Kanadě
Světový, Evropský pohár

           7 podpora závodní činnosti 
v silniční cyklistice, včetně 
zahraničních soutěží
v roce 2013

M. S. 15 
Nohejbalový víkend 
v Čelákovicích 

návrh na vyřazení

Rezerva  : 40 tis. K

Dotace na celoroční činnosti občanských sdružení a další zájmové aktivity (projekty)
Rekapitulace : 
schváleno     : 480 tis. Kč                                                                 
děleno          : 456 tis. Kč
Rezerva        :   24 tis. Kč       (5%)                                                                                      
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Jednotlivé žádosti byly posuzovány individuelně dle těchto kritérií: 
1. Kvalitu projektu 
2. Důvěryhodnost žadatele
3. Společenský přínos (oslovení široké veřejnosti)
4. Práce s dětmi a mládeže 
5. Spolufinancování ze strany žadatele, napojení na jiné finanční zdroje 
6. Vztah projektu k regionu.

Požadavky občanských sdružení   

uvedeno v  tis. Kč
Zájmová aktivita požadavek dotace

2013

2012

účel dotace

Český rybářský svaz , MO   50
provoz kanceláře, 

závodní činnost, kroužek 
rybářské mládeže

30

20

celoroční činnost

Český svaz chovatelů, ZO
Mykologický kroužek

  70 ČSCH
  16 MK
výstavní a soutěžní 
činnost, poradenství
osvětová a přednášková 
činnost

45

  42
   5

celoroční činnost

Mykologický kroužek –
návrh na vyřazení

ČSV ZO Brandýs n.L.-St.Boleslav,  
místní skupina 

  20
výměna matek 
z ušlechtilých chovů

návrh na vyřazení

Český zahrádkářský svaz , ZO     8 
zajištění prostor na 
výroční setkání členů

    8     

    8

celoroční činnost

Dlouhá cesta, o.s.   25
pomoc a podpora 
pozůstalých rodičů

10

10

celoroční činnost

Junák, svaz skautů a skautek ČR, 
středisko Čelákovice

120  
pravidelná výchovná 
práce s dětmi a mládeží 

70

  75

celoroční činnost 

Klub kaktusářů Čelákovice
sdružený ve Společnosti českých 
pěstitelů kaktusů 

10
přednášková činnost
zdokonalení techniky 
promítání

   návrh na vyřazení

Klub přátel Jana Zacha , o.s. 100
podpora akcí ZUŠ 
zajištění představení 
loutkového divadla  
v ZUŠ Jana Zacha
financování koncertů 
orchestru B.Hanžlíka

  
25

25

celoroční činnost

Mateřské centrum Čelákovice, o.s. 60
volné hry pro rodiny 
s dětmi, kurzy, nákup 
drobného materiálu a 
pomůcek, půjčovna, 
provozní náklady  

  30

  42

celoroční činnost

Myslivecké sdružení Čelákovice    10
akce pro školní mládež

3
    3

zábavně vzdělávací akce pro 
školní mládež v roce 2013
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NAŠE Čelákovice, o.s.   30
výstava foto“Ochrana 
přírody v Čelákovicích“, 
besedy, přednášky na 
téma životní prostředí, 
výsadba stromů, 

10

15

celoroční činnost

Občanské sdružení míčových 
kouzelníků 

30
kulturní a sportovní akce 
pro veřejnost

  3 celoroční činnost 

Opři se, o.s. 20
sportovní, kulturní, 
poznávací akce pro děti 
z dětských domovů 
v Novém Strašecí, 
Nymburce a v Pyšelích

  0

Rodinné centrum ROUTA, o.s.   60
vzdělávací a informační 
činnost,společenské akce

32

   12 

celoroční činnost

Sbor dobrovolných hasičů, ZO    40
práce s mládeží
(soutěže, soustředění, 
letní tábor),
celorepublikové setkání 
přípravek ve 
Středočeském kraji 
18.5.2013

  40

  20

celoroční činnost s mládeží

1. celorepublikové setkání 
hasičských přípravek ve 
Středočeském kraji 18.5.2013

Sojka,spolek mladých, o.s.    10
organizace 
volnočasových aktivit dětí 
a mládeže se zaměřením 
na česko-německé 
výměnné pobyty

   5  

   10

celoroční činnost

Spolek pro varhanní  hudbu, o.s.   60 
celoroční koncertní a 
osvětovou činnost 
zaměřenou na obnovu 
varhan v kostele NPM

  35

  
  42

celoroční koncertní a osvětová 
činnost

Spolek přátel čelákovického muzea, 
o.s. 

  50
celoroční koncertní a 
osvětová činnost,
6. pouťové oslavy 

  40

40

celoroční koncertní a osvětová 
činnost 

Šance žít, o.s. Chomutov    9
zájmové a vzdělávací 
aktivity pro zdravotně 
postižené a seniory

0

  0
Celkem 798 386
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Projekty, jiné zájmové a vzdělávací aktivity

požadavek dotace 
2013
2012

účel dotace 

Gymnázium 
Čelákovice

15.680,-
4.ročník soutěže 
„Čelákovická 
odyssea“

0

5

návrh na vyřazení

K. A., Ing. 20
zdravotní pohybové 
aktivity formou 
pravidelných lekcí 
cvičení (senioři, 
ženy po porodu, 
děti)

0

Náboženská obec CČSH 
Čelákovice

25 
činnost Centra pro 
děti, Klubu seniorů
a 
Pěveckého sboru

10

15

celoroční činnost Centra pro děti, Klubu 
seniorů a Pěveckého sboru 

P. M., MUDr. 110
výročí Jana Zacha 

40 oslava výročí Jana Zacha v průběhu roku 
2013

Sbor církve bratrské 40
nízkoprahový 
anglický klub pro 
děti,
letní tábor s výukou 
angličtiny 

10 celoroční činnost dětského klubu s výukou 
angličtiny

Výtvarná dílna Labyrint, 
s.r.o, Čelákovice

40
kurzy pro seniory 
15
tematické trhy      
25

10

14

kurzy pro seniory
tematické trhy v průběhu roku 2013

Celkem 250.680 70

Usnesení:
Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch navrhuje Radě města vyřadit z řádného dotačního řízení 
roku 2013 tyto žádosti o poskytnutí finančního příspěvku:
žádost o poskytnutí finančního příspěvku M. S. – oddíl nohejbalu TJ Spartak Čelákovice ze dne 
31. 12. 2012, 
žádost o poskytnutí finančního příspěvku Mykologického kroužku ČSCH, ZO Čelákovice ze dne 17. 12.
2012, 
žádost o poskytnutí finančního příspěvku  ČSV ZO Brandýs n.L.-Stará Boleslav, místní skupina 
Čelákovice ze dne 28. 12. 2012, 
žádost o poskytnutí finančního příspěvku Klubu kaktusářů Čelákovice ze dne 31. 12. 2012, 
žádost o poskytnutí finančního příspěvku Gymnáziu Čelákovice ze dne 19. 12. 2012.
Uvedené žádosti nesplňují podmínky pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města 
Čelákovic ve smyslu Zásad města Čelákovic pro poskytování finančního příspěvku v oblasti výchovy a 
vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit. 
pro: 10, proti: 0 
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Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch schvaluje a předkládá Radě města návrh dělení dotací pro 
rok 2013, připravený dle Zásad města Čelákovic pro poskytování finančních příspěvků v oblasti 
výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit.
pro: 10, proti: 0

4) Název lokality – ulice k č.p. 201, k.ú. Čelákovice
Z podnětu majitele domu č.p. 201, k. ú. Čelákovice řeší odbor ŠIK ve spolupráci s předsedou komise p. 
Špačkem opravu, případně nové pojmenování lokality mezi katastry Čelákovice-Záluží. Dle výkladu p. Špačka 
(doloženo historickou mapou) nese lokalita název Suché doly. Dům č.p. 201 byl v době minulé pojmenován 
Strážní domek. Na Katastrálním úřadu je zapsán pod adresou Strážný domek. Odbor ŠIK ve shodě 
s předsedou komise a historikem města navrhuje vyřešit situaci novým pojmenováním místa resp.cesty „ Ke 
Strážnímu domku“.

Usnesení:
Komise pro kulturu, sport  a cestovní ruch schvaluje název pro místo č.p. 201, k.ú. Čelákovice
(výhledově ulici) Ke Strážnímu domku. 
pro: 10, proti: 0

5) Různé

Ing. Pospíchalová vznesla dotaz k četnosti zasedání komise.
Zasedání komise je třeba svolávat častěji, tak aby bylo možné jednat a vyjadřovat se k závažným záležitostem  
z oblasti kultury a sportu.
Proběhla diskuze o poslání a účelu komise, která je poradní orgán Rady města zabývající se a pomáhající 
řešit problematiku kultury, sportu a cestovního ruchu, je opomíjena.   
Proto komise požaduje, aby veškeré materiály týkající se problematiky kultury, sportu a cestovního ruchu byly 
komisi předkládány k vyjádření před projednáváním v orgánech RM a ZM. 

Dále předložila Ing. Pospíchalová znovu k úvaze rozdělení komise pro kulturu, sport a cestovní ruch. 
Na dané téma proběhla krátká diskuse. Členové komise nedospěli ke shodnému názoru. 

Záměr vypsat výběrové řízení na výpůjčku nebytových prostor v objektu č.p.1380/6 sady 17. listopadu 
Čelákovice  a provozování Kulturního domu – usnesení Rady města č. 4/2013/6.3.1 ze dne 4.3.2013.  

Členové komise se pozastavují nad obsahem citovaného usnesení Rady města a konstatují, že materiál 
k tomuto záměru nebyl poradním orgánem Rady města předem předložen k projednání. Na svých zasedáním 
6. 9. 2011, 11. 10. 2011 a 13. 3. 2012 se podrobně zabývali problematikou Kulturního domu, a to z pohledu 
programové nabídky, návštěvnosti i ekonomiky provozu. Většinou hlasů dospěla komise k závěru zachovat 
Kulturní dům, jako stěžejní městské zařízení pro oblast veřejných služeb v kultuře, ve stávající právní formě
příspěvkové organizace. Ke dni 31. 1. 2012 požádal o uvolnění z pracovního místa vedoucího zaměstnance 
předchozí ředitel. 
Rada města pokračovala v analýzách a rozhodla o zachování příspěvkové organizace. Dne 5. 4.2012
vyhlásila výběrové řízení na vedoucí pracovní místo – ředitel Kulturního domu Čelákovice. 
Mgr. Tomáš Staněk nastoupil do funkce 1. 9. 2012. Zásadní hodnocení naplňování koncepce mladého ředitele 
je předčasné, stejně tak změna formy poskytování veřejných služeb v kultuře. 
Usnesení: 
Komise požaduje pozastavení plnění usnesení Rady města č. 4/2013/6.3.1  ve smyslu záměru vypsat 
výběrové řízení na výpůjčku nebytových prostor v objektu č.p.1380/6 sady 17. listopadu Čelákovice  
a provozování Kulturního domu a předložit od Rady města podrobné zdůvodnění k tomuto záměru. 
pro:10, proti: 0

Termín dalšího zasedání: 
Konkrétní datum nebyl stanoven, předseda navrhl jednání před datem dubnového zasedání Zastupitelstva 
města. 

Jednání Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch bylo ukončeno v 21.15 hodin.
Zapsala: M. Vávrová
Přečetl: Jaroslav Špaček
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