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ZÁPIS Č. 4/2012/12 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO KULTURU, SPORT A CESTOVNÍ 

RUCH

12. 6. 2012

Přítomni: Burda Michal, Duník Vladimír, Hodyc Jaroslav Mgr., Pospíchalová Marie Ing.,   
                    Špaček Jaroslav                   

Vávrová  Marie - tajemnice komise
Hosté: Iglo L. Miroslav, 
Omluveni: Holcman Tomáš, Husáriková Soňa , Krejčí Jana, Petišková Terezie Mgr., 
Polnický Petr  

Program jednání:
1) Schválení programu
2) Kontrola usnesení a schválení zápisu č. 2/202/10
3) Dotace 2012 – II. část občanská sdružení 
4)   Analýza stavu sportovišť
5)   Znak města 
6)   Různé
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hodin v zasedací místnosti, 2. patro Radnice.

1) Schválení programu
Zasedání řídil předseda komise. Přivítal účastníky. Přítomno 5 členů. Komise není usnášení 
schopná. 
Předseda předložil program jednání. 
O programu nebylo hlasováno.

2) Kontrola plnění usnesení a zápisu č. 3/2012/11
O zápisu z minulého zasedání nebylo hlasováno.

3)  Dotace 2012 – II. část
II. část dotací – podpora činnosti občanských sdružení v roce 2012 nebyla schválena 
Zastupitelstvem města dne 25. 4. t.r. Návrh bude znovu předložen 27. 6. t.r. P.Duník předložil 
návrh změny písemně: 
ČRS 40 tis., MK 8 tis., Junák 60 tis., Klub přátel J.Zacha 25 tis., Naše čelákovice 5 tis., SDH 
25 tis., Sojka 5 tis., Spolek pro varhaní hudbu 20 tis., CČSH 10 tis., VD Labyrint 8 tis..
Písemně reagoval omluvený p. Polnický, v případě změny návrhu posílit příspěvek 
Mykologickému kroužku při ČSCH o 3 tis. Kč.  
V rozpravě se členové komise shodli, že návrh bude předložen beze změn. 
O stanovisku komise nebylo hlasováno. 

4) Analýza sportovišť ve městě
Rada města uložila dne 10. 5. t.r. – usnesení č. 11/2011/6.2.2 předsedovi komise provést 
analýzu stavu a využití městských sportovišť a předložit návrh na úpravy v termínu do 31. 8. 
2012. 
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p. Špaček požádal členy komise o součinnost, o spolupráci byl požádán i pan Iglo (duhové 
hřiště). 
Pí. Pospíchalová předložila písemně popis hřiště V Prokopě -  současný stav, využití, návrh 
řešení pro další období.

Členové komise se shodli, že úkol měl být směrován na odbor životního prostředí MěÚ, který 
dlouhodobě vede tuto agendu, plánuje opravy, vybavení a zřizování nových hracích ploch 
včetně finančního zabezpečení městským rozpočtem či dotacemi.    
Předseda komise požádá Radu města o zajištění řádných informací prostřednictvím odboru 
životního prostředí. 

5)  Znak města
Nová grafická podoba znaku města, vytvořená pro účely elektronického zpracování není dle 
sdělení p. Špačka v souladu s heraldickými pravidly (nesprávné parametry figur a další). P. 
Špaček  osloví heraldickou společnost a  pokusí se o nápravu.  

6)Různé
- 600 let městské knihy – základní kámen pro stavbu základní školy“ 
informaci podala pí. Vávrová
Očištění kamene provede akad. sochař Petr Vitvar. Postup byl konzultován s Mgr. Pařízkem
( NPÚ Střední Čechy), úpravu okolí řeší komise pro životní prostředí. 

P. Špaček navrhl za svou osobu ponechat okolí kamene bez výsadby, zkvalitnit a vyčistit 
travní porost. 

- Dokončení obnovy sochy sv. Jana Nepomuckého.
informaci podala pí. Vávrová
Zhotovitel akad. sochař Petr Vitvar dokončí dílo k 15. 6. 2012 dle smlouvy. Konzultační den 
za účasti NPÚ Střední Čechy a orgánu státní památkové péče proběhl 12. 6. 2012. Akce 
postupuje dle závazného stanoviska odboru územního rozvoje a památkové péče MěÚ 
Brandýs n.L.- Stará Boleslav. Vlastník památky převezme dílo 21. 6. 2012. Následně bude 
pokračovat úprava jejího okolí a osvícení sochy. Tuto akci řídí odbor rozvoje města MěÚ. Byl 
zadán projekt, který bude posouzen příslušným orgánem státní památkové péče.   

- Plánované úpravy na hřbitově 
informaci podal M. L. Iglo 

Město plánuje rozšíření kolumbária na západní straně čelákovického hřbitova. Západní zeď 
vytváří architektonicky celek s přilehlými hroby, proto je vhodné ji zachovat a využít pro 
kolumbárium pozemky ze severní strany hřbitova. O věci bude dále jednáno.   

-Doplnění komise o zástupce sportovních subjektů
Z jednání Rady města dne 10. 5. t.r. vzešel požadavek na doplnění Komise pro kulturu, sport a 
CR o zástupce sportovních subjektů ve městě. Na výzvu  OŠIK zareagoval Tenisový klub, 
ORKA a Aerobik Studio. Návrhy budou předloženy Radě města dne 14. 6. t.r.  

Jednání Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch bylo ukončeno v 18. 00 hodin.

Zapsala: M.Vávrová

Přečetl: Jaroslav Špaček
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