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       V Čelákovicích dne 7. 10. 2020 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

……………………………………………… 
Ing. Petr Studnička, PhD., 

místostarosta I 

 
…………………………………………… 

Dagmar Vitáčková, 
referent OŠIK 

 
 
 
MATERIÁL Č. 2.1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 15/2020 DNE 21. 10. 2020 
 
 
DAROVACÍ SMLOUVA – FINANČNÍ DAR U PŘÍLEŽITOSTI UDĚLENÍ VÝROČNÍ 
CENY MĚSTA 2020 PRO SPORTOVNÍ KLUB VOZÍČKÁŘŮ PRAHA, Z. S.,  
IČO: 43001513 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
„Výroční cena města Čelákovic“ je prestižním oceněním města, které získává jednou 
za rok osoba, která významným způsobem ovlivnila nebo ovlivňuje některé obory 
lidské činnosti a významně působí ve prospěch ostatních občanů města, šířila či šíří 
dobré jméno města doma i ve světě. 
Město Čelákovice tradičně dne 28. 10. pořádá „Slavnost u příležitosti udělení Výroční 
ceny města Čelákovic“ a podporuje dobročinné aktivity formou finančního daru. 
Pro rok 2020 schválilo ZM usnesením 13/2020/5.2 ze dne 24. 6. 2020 předat finanční 
dar Sportovnímu klubu vozíčkářů Praha, z. s., sídlo: Ovčárská č. p. 471,  
108 00  Praha 10 – Malešice, IČO: 43001513. 
ZM je předložena ve smyslu § 85, písmena b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  
v platném znění, ke schválení Darovací smlouva č. SML/2020/518 mezi městem 
Čelákovice jako dárcem a Sportovním klubem vozíčkářů Praha, z. s., jako 
obdarovaným. Výše finančního daru je navržena s ohledem na předchozí ročníky a po 
dohodě s vedením města na 30 000 Kč. 
 
Sportovní klub vozíčkářů Praha, z. s., (založen v září 1991) 
Hlavním posláním klubu je vytváření podmínek tělesně hendikepovaným ke sportovní 
činnosti. Má široký záběr sportovních aktivit po celé České republice i v zahraničí.  
V současné době čítá více než sto členů a sedm oddílů (stolní tenis, florbal, lyžování 
a orientační závod, potápění, outdoorový oddíl a tanec). Statutárním zástupcem – 
předsedkyní je pí Michaela Krunclová, www.skvpraha.org/skv-praha. 

Zastupitelstvo města Čelákovic 

2.1 



 
MĚSTO ČELÁKOVICE 

 

Stránka 2 z 2 
 

Sportovní klub vozíčkářů Praha pomáhá postiženým vyrovnat se s imobilitou, která má 
devastující účinky nejen na tělesné zdraví, ale i na psychiku. 
Právě sport je pro adaptaci nesmírně důležitý pomocník – zlepšuje fyzickou kondici, 
učí postižené co nejlépe využívat zbylých pohybových schopností, přispívá  
k rehabilitaci, zvedá sebevědomí, sdružuje lidi s podobným osudem, umožňuje zažít 
krásné chvíle s kamarády i s rodinou, dává pocit uspokojení z vlastních výkonů,  
v mnoha případech pomůže najít novou životní náplň. Při společném sportu zdravých 
a hendikepovaných mizí bariéry.  
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Předkladatel a odbor ŠIK doporučují schválit navržené usnesení č. 2.1. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Příjem: paragraf 3319, položka 2111; výdaj: paragraf 6171, položka 5229. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení ZM 13/2020/5.2 ze dne 24. 6. 2020 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 

2.1 Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písmena 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, uzavření smlouvy a text Darovací smlouvy č. SML/2020/518 mezi 
městem Čelákovice jako dárcem a Sportovním klubem vozíčkářů Praha,  
z. s., IČO: 43001513, jako obdarovaným, přičemž výše daru činí 30 000 Kč. 

 
PŘÍLOHY 
 

Darovací smlouva č. SML/2020/518. 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy  
a návrhu usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Marie Vávrová, 
vedoucí odboru ŠIK 

 
…………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka, 
právník Městského úřadu 
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