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ZÁPIS Č. 3/2013/17 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO KULTURU, SPORT A CESTOVNÍ RUCH

04. 06. 2013

Přítomni: Burda Michal, Duník Vladimír, Holcman Tomáš, Husáriková Soňa, Novotný Michal, Pařezová 
Veronika, Polnický Petr, Pospíchalová Marie Ing., Špaček Jaroslav                   

Vávrová  Marie - tajemnice komise                     

Omluveni: Barešová Vlaďka, Hodyc Jaroslav Mgr., Kodera Miroslav, Petišková Terezie Mgr., 

Program jednání:
1) Schválení programu
2) Kontrola a schválení zápisu č. 2/2013/15
3)   Stanovení ideální podoby znaku města
4)   Křížek ul. Kollárova
5)   Různé

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

1) Schválení programu
Zasedání řídil předseda komise. Přítomno 9 členů, p. Burda se dostavil v 18.15 hodin, Ing. Pospíchalová 
odešla v 19.00 hodin. Komise je usnášení schopná. 
Předseda předložil program jednání, o kterém bylo hlasováno. . 
Usnesení: Komise schvaluje program jednání.
pro: 8,  proti: 0, zdržel se: 0

2) Kontrola a schválení zápisu č. 2/2013/16
Kontrola zápisu z minulého zasedání. Bez výhrad. 
Usnesení: Komise schvaluje zápis č. 2/2013/16
pro: 8, proti: 0, zdržel se : 0

3) Stanovení ideální podoby znaku města 
Město Čelákovice uzavřelo dne 21. 12. 2012 smlouvu o dílo se S. K. - Heraldická kancelář „Dauphin“, 
Roudnice nad Labem na vypracování rešerše o historickém znaku města, stanovení jeho ideální podoby, 
vypracování jeho všeobecně použitelné elektronické podoby a podkladů pro jeho řádné konstituování 
prostřednictvím Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.    
Tímto krokem bude naplněn dlouhodobý požadavek na sjednocení podoby městského znaku a jeho 
počítačové zpracování ve formátech bitmapa a vektor. 
Výklad ve věci historie a popisu znaku podal p. Špaček. Pí. Vávrová doplnila informaci o dalším postupu tz. 
schválení samosprávou města a konstituování městského znaku prostřednictvím Podvýboru pro heraldiku a 
vexilologii PS Parlamentu ČR.
Rešerše včetně výtvarného ztvárnění znaku bylo předloženo.
P. Burda vznesl připomínku k usazení vrchních plodů a navrhl úpravu. P. Špaček projedná změnu s autorem 
návrhu.
Usnesení:
Komise schvaluje výtvarné ztvárnění znaku města s tím, že dojde k úpravě usazení 2 vrchních plodů 
v koruně dubu 
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

2) Obnova křížku v ul. Kollárova, ppč.3135
Obnovu provedla MgA. T. K. Cena za dílo 39.600 s DPH.  Dne 4. 6. 2013 byla oprava ukončena. Po 
vyschnutí kamene provede zhotovitel revizi retuší. 
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Obnova a rekonstrukce křížku byla usnadněna pomocí p. Špačka, který připravil podklady pro zhotovení 
repliky kovové části křížku.  Ulomená část sloupu - koruna byla zachována a uložena v depozitáři MěM 
v Čelákovicích. Repliku železného kříže zhotovila dle historické předlohy firma F. L. – umělecké kovářství, 
Dřevčice.  Úpravu okolí kříže řeší odbor rozvoje města. 
Ing. arch. Kadeřábková předložila prostřednictvím odboru ŠIK první návrh možné úpravy okolí křížku. 

3) Různé

Rekonstrukce čelákovického hřbitova
Předseda komise informoval o současném stavu v řešení hřbitova a navrhl opět vyjádřit názor komise ve 
smyslu usnesení komise ze dne 9. 4. 2013 (projednáváno již 12.6. a 6.11. 2012.)
Usnesení:
Komise žádá Radu města, aby zvážila řešení rozšíření hřbitova a postupovala dle usnesení komise pro 
kulturu, sport a cestovní ruch ze dne 9. 4. 2013.  
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

Dotace pro o. s. Naše Čelákovice 
p. Polnický vznesl dotaz k přítomným zastupitelům p. Špačkovi a p. Duníkovi, proč nebyla o.s. Naše 
Čelákovice schválena dotace na činnost v roce 2013. 
Oba zastupitelé potvrdili, že přidělení dotace tomuto subjektu bylo odloženo. Příprava a realizace výstavy 
„Ochrana přírody v Čelákovicích“ je spojována se jménem RNDr. Petra Petříka, PhD., který již není členem 
sdružení. 
p. Polnický, jako předseda sdružení vysvětlil, že navržená částka bude použita na realizaci výstavy a další 
aktivity v průběhu roku, tak jak je uvedeno v žádosti. Jde o činnost celého sdružení.  
Usnesení:
Komise trvá na svém původním návrhu přidělení dotace o.s. Naše Čelákovice ve výši 10.000 Kč, a to 
na celoroční činnost, tak jak je uvedeno v žádosti o dotaci, potvrzené předsedou sdružení. 
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1

Socha sv. Jana Nepomuckého 
Obnova památky byla ukončena v červnu 2012. Doposud nebyla provedena úprava okolí sochy. 
Komise je tímto stavem znepokojena. 
Usnesení:
Komise je znepokojena stavem úpravy okolí sochy sv. Jana Nepomuckého a navrhuje urychlené 
řešení.
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

Průvodce města
Pí. Vávrová předložila náhled tiskoviny Procházka městem Čelákovice (průvodce). Náklad 10 000 ks. Formát 
A5.  Na základě cenové poptávky byla zakázka zadána p. K. V.  
O korekturu textů byl požádán p. Špaček. 
p. Burda navrhuje přehodnotit výběr fotografií v sekci Dominanty města (Radnice, Tvrz), vyhnout se duplicitě.

Podněty a informace z řad členů komise:

P. Duník navrhuje připojit se k boji některých měst a obcí za omezení provozu výherních automatů.
7 přítomných členů komise se k iniciativě pana Duníka přihlásilo, 1 se zdržel hlasování. Usnesení nebylo 
přijato. 

Pí. Husáriková informovala o složité situaci v Městské knihovně vzhledem k zaplavení skladu knih v suterénu 
objektu čp. 1092 Na Hrádku. Pokud nedojde k odvodnění východní strany domu bude se prosak vody
opakovat. Pí. ředitelka zakoupila třetí vysavač vody, pomáhají rodinní příslušníci zaměstnanců do pozdních 
večerních hodin.    

Termín dalšího zasedání: 
Konkrétní datum nebyl stanoven. 
Jednání Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch bylo ukončeno v 19.30 hodin

Zapsala: Marie Vávrová
Přečetl: Jaroslav Špaček
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