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Podklad č. 6 pro jednání zastupitelstva města dne 27. 2. 2014 
Zpracovatel:  Marie Vávrová 

Předkladatel: PhDr. Zdeňka Tichá 

 

 

 

Dotace města v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších 

volnočasových aktivit  v roce 2014 
 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení finančních příspěvků v řádném dotačním řízení 

2014 

-  podpora sportovních subjektů 

Aerobic Studio Čelákovice,o.s. 102 tis.,  AVZO ČR TSČ, ZO Čelákovice – Modeláři 20 tis., 

Basketbal Čelákovice, o.s.  67 tis., FBC Čelákovice, o.s.138 tis., ORKA – florbal 359 tis., 

Masters Racing Team,o.s.  42 tis., 1. ČKPV  74 tis.,  SK karate Dragon Čelákovice, s.p. 76 tis., 

SK UNION  Čelákovice 225 tis., TJ Spartak Čelákovice  352 tis., TK Čelákovice, o.s. 117 tis., 

VSC Čelákovice  137 tis., M.B. Čelákovice 20 tis. Kč 

-  podpora občanských sdružení  

Český rybářský svaz, MO Čelákovice 60 tis., Český svaz chovatelů, ZO Čelákovice 70 tis., 

Český zahrádkářský svaz, ZO Čelákovice 8 tis., Dlouhá cesta, o.s.  20 tis., Gymnázium 

Čelákovice 15 tis., Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Čelákovice 130 tis., Klub 

kaktusářů Čelákovice 10 tis., Klub přátel Jana Zacha , o.s. 80 tis., Labská stezka, o.s. Nymburk 

20 tis., Mateřské centrum Čelákovice, o.s. 52 tis., Okrašlovací spolek čelákovický, o.s.  10 tis., 

Opři se, o.s. 15 tis., Rodinné centrum Routa, o.s. 70 tis., Sbor dobrovolných hasičů, ZO 

Čelákovice 65 tis., Sdružení houbařů Čelákovice, o.s. 30 tis., Sdružení včelařů Čelákovice, o.s. 

50 tis., Sojka - spolek mladých, o.s.  10 tis., Spolek pro varhanní hudbu, o.s. 50 tis., Spolek přátel 

čelákovického muzea, o.s. 50 tis. Kč 

- podpora ostatních aktivit  

Náboženská obec CČSH  25 tis., Sbor církve bratrské 25 tis. Kč,   Výtvarná dílna Labyrint s.r.o. 

35 tis. Kč. 

 

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku v oblasti 

výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit z rozpočtu města 

Čelákovic pro rok 2014  č. 1 – 35/dotace/2014.  

 

Důvodová zpráva 

 

Žádost o finanční příspěvek pro rok 2014 podalo na základě výzvy místostarosty I. ze dne  

29.10.2013 celkem  37 právnických či fyzických osob. 20  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. 

Oslovení žadatelé uvedli své žádosti do souladu v daném termínu.  

 

Pozn. Pro přehlednost používáme prozatím původní názvy spolků s označením občanská 

sdružení.  
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Projednáno  v: 

Komisi pro kulturu, cestovní ruch a ostatní spolkové aktivity dne 5. 2. 2014  

Komisi pro sport dne 11. 2. 2014.    

Radě města dne 17. 2. 2014. 

 

 

 

 

Dotace sportovním subjektům na celoroční činnost 

 

Rekapitulace :  

schváleno:      2. 000 tis. Kč     

rezerva:             200 tis.          10%          

děleno:          1. 800 tis   Kč 

 

O dotaci požádalo 12 právnických osob a 1 fyzická osoba.  

  

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 (1.440 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 2014  = 349,-   Kč                                                       

 

b) 20% částky vyčleněné v rozpočtu města na podporu sportu v daném roce (360 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. 
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Přehled členské základny sportovních subjektů    

 věk do 18 

let 

koef. 3 dospělí  koef. 1 celkem 

členů 

počet 

bodů 

       

Aerobik Studio, o.s.        64      192        14        14      78     206 

AVZO TSČ, o.s.  

Modeláři 

       15        45        13       13      28       58 

Basketbal 

Čelákovice, o.s. 

       46       138        24       24       70     162 

FBC Čelákovice, 

o.s. 

101 303 63 63   164     366 

ORKA florbal, o.s. 304 912 60  60   364     972 

Masters Racing 

Team, o.s. 

  7   7      7        7 

1.Čelák.klub vodáků 33   99 56 56    89    155 

SK karate Dragon 

 

51  153   7 7   58    160  

 

SK UNION 159   477    140 140   299    617 

TJ Spartak 146 438  314 314  460   752 

Tenisový klub  64 

 

192 116 116 180   308 

Volejbalový 

sportovní club 

 79  237 126 126 205   363 

celkem 1 062 3 186 940 940 2 002 4 126 

 

 

Fyzické osoby 

B. M. 

Spastic Handicap 

ČR 

  1  1  
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Požadavky sportovních subjektů – návrh výše dotace  

dotace I.    -   dle členské základny  

dotace II.   -   v max. výši ocenění výsledků            10, 20, 30, 40 

                            

zaokrouhleno na tis.Kč 

 

 

požadavek 

 

dotace 

I. 

dotace 

II. 

celkem 

 

účel dotace  

Aerobik Studio      140 

nominační závody I. – 

III. výkonnostní třída , 

mezinárodní závody  

    72                      30 

 

   102 

 

celoroční sportovní 

činnost, mezinárodní 

soutěže 

AVZO TSČ  

Modeláři 

      40 

provoz klubovny, 

energie, modelářský 

materiál 

    20                 0     20 

 

  

    

celoroční sportovní 

činnost  

provoz klubovny 

Basketbal 

 

     70 

pronájmy TV, 

sportovní vybavení, 

náklady na utkání 

   57   10 

 

   67   

     

 

celoroční sportovní 

činnost 

 

FBK – 

florbalový klub 

    210 

celoroční sportovní 

činnost  

   128             10 

     

 138 

 

    

celoroční sportovní 

činnost  

ORKA florbal     290 

celoroční sportovní 

činnost  

 339                20 

 

359 celoroční sportovní 

činnost s důrazem na 

práci s mládeží 

 

Masters Racing 

Team 

     100 

účast na amatérských 

cyklistických závodech 

ligy UAC, Masters ČR 

a ME 

    2  40   42   

 

 

    

celoroční sportovní a 

závodní činnost, 

mezinárodní soutěže 

1.Čelákovický 

klub potápěčů a 

vodáků 

    120 

celoroční sportovní 

činnost  

drobné opravy 

v areálu, 

režijní náklady  

   54             20 

   

  74 

   

 

  

 

 

celoroční sportovní 

činnost 

s důrazem na práci 

s mládeží,  

provoz a údržba 

sportovního areálu  

SK karate 

Dragon 

    50 

celoroční sportovní 

činnost 

soustředění,  soutěže, 

  56  20  76 celoroční sportovní 

činnost s důrazem na 

práci s mládeží 
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pronájmy TV,doprava) 

SK UNION 

 

   550 

celoroční sportovní 

činnost, 

turnaj“Pohár starosty“  

 215        10 

  

225 

 

celoroční sportovní 

činnost ,  

provoz a údržba 

sportovního areálu 

 

TJ Spartak 

 

   800 

celoroční sportovní 

činnost 

 262            90 352  celoroční sportovní 

činnost  

provoz a údržba 

sportovišť 

Tenisový klub 

 

   145 

celoroční sportovní 

činnost, 

 provoz a údržba 

sportovního areálu  

 107         10 

   

117 

  

   

celoroční sportovní 

činnost, 

provoz a údržba 

sportovního areálu 

VSC-volejbal 

  

    200 

závodní a rekreační 

sportovní činnost 

  127        10 

 

137 

 

  

celoroční závodní a 

rekreační činnost, provoz 

a údržba sportovního 

areálu 

 

 

celkem  

 

 

2.715 

 

   

1.439  

 

 

270 

 

 

1. 709 

 

 

 

 

 

Rezerva se zvyšuje výpočtem dle platných zásad města Čelákovic na 291 tis.Kč, tedy o 91 

tis. Kč. Nevyčerpána byla 2. část dotace, tj. ohodnocení úspěšnosti sportovců v minulém 

roce.  

 

M. B. Spastic 

Handicap 

reprezentant ČR-

cyklistika 

40 

příprava na MS 

v dráhové a silniční 

cyklistice 

20 

vyplaceno z rezervy 

celoroční sportovní 

činnost, 

mezinárodní soutěže 

 

 

 

 

Dotace na celoroční činnosti občanských sdružení a další zájmové aktivity  

 

Rekapitulace :  

schváleno: 1. 000 tis. Kč                                                                  

děleno:          900 tis. Kč 

rezerva:         100 tis. Kč          10%                                                                              
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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. 

 

Přehled členské základny  žádajících subjektů (pouze orientační informace) 

 mládež 

do 18 let 

dospělí celkem 

Český rybářský svaz , MO   42 691 733 

Český svaz chovatelů, ZO    4  25   29 

Český zahrádkářský svaz, ZO      257  257 

Dlouhá cesta, o.s.  141 141 

Golden Cashflow Club    

Gymnázium Čelákovice 137 9 146 

Junák, svaz skautů a skautek ČR,  

středisko Čelákovice 

  83  26 109 

Klub kaktusářů  

sdružený ve Spol. českých pěstitelů kaktusů  

  52  52 

Klub přátel Jana Zacha, o.s.   17  17 

Labská stezka, o.s.   10  10 

Mateřské centrum, o.s.   24  24 

Náboženská obec CČSH   18 194 212 

Okrašlovací spolek čelákovický, o.s.    6   6 

Opři se, o.s.   13   13 

Rodinné centrum ROUTA, o.s. 

 

 

 

  5 

 

   5 
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Klub náhradních rodin           zapojeno 

Klub tisícerých aktivit 

Klub táta v akci 

Klub plaváčků 

 

 

 

Angličtina pro nejmenší    

 

 

 

 

 

 

 

105 

  64 

135 

  52 

156 jaro 

165 podzim 

 

 

105 

Sbor církve bratrské 

Dětský klub angličtiny  

Dorost 

 17 

15- 20 

15- 20  

 39   56 

Sbor dobrovolných hasičů 

ZO Čelákovice 

 31   62   93 

Sdružení houbařů 15   79   94 

Sdružení včelařů  2     17  19 

Sojka, spolek mladých, o.s.  58   61  119 

Spolek pro varhanní hudbu, o.s.    27  27 

Spolek přátel čelákovického muzea, o.s.   72  72 

Šance žít, o.s. Chomutov   5   5 

Výtvarná dílna Labyrint    
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Požadavky občanských sdružení, církví, škol  a ostatních subjektů    

 

uvedeno v  tis. Kč 

Zájmová aktivita požadavek  dotace 

 

účel dotace 

Český rybářský svaz , MO 

 

  70 

provoz kanceláře,  

činnost rybářského 

kroužku, 

závodní činnost : 

  60 celoroční činnost, 

podpora práce s mládeží 

 

 

Český svaz chovatelů, ZO 

 

  70 

 výstavní a  soutěžní 

činnost,  

provozní náklady 

stanice 

  70 

 

celoroční činnost 

podpora výstavní a 

soutěžní činnosti 

Český zahrádkářský svaz , ZO     8  

výroční společenské 

setkání členů 

   8 

 

celoroční činnost 

 

Dlouhá cesta,o.s.   20 

rekondiční víkendy 

pozůstalých rodičů  

(setkání 

s psychologem, 

relaxační cvičení, 

arteterapie, výlety do 

přírody)  

  20 odborná pomoc rodičům  

při úmrtí dítěte 

 

Golden Cashflow Club 

 

30 

přednášková činnost o 

finanční gramotnosti a  

podnikání pro ZŠ, 

prezentace klubu  

   0  

Gymnázium Čelákovice 19.580,- 

„Čelákovická odysea“ 

outdoorová soutěž  

 15 podpora soutěže družstev 

žáků školy „Čelákovická 

odysea“ 

Junák,svaz skautů a skautek ČR, 

středisko Čelákovice 

 

150   

celoroční výchovná 

práce s dětmi a 

mládeží, 

letní táborová činnost, 

náklady na provoz 

klubovny   

 130 celoroční výchovná práce 

s dětmi a mládeží, 

provozní náklady klubovny 
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Klub kaktusářů  

sdružený ve Společnosti českých 

pěstitelů kaktusů a sukulentů 

 10 

přednášková činnost 

zdokonalení promítací 

techniky 

 10 celoroční činnost 

 

Klub přátel Jana Zacha,o.s.  

 

120 

podpora akcí ZUŠ  

(galakoncert, loutková 

představení, 

soustředění tanečního 

oboru, Svatojánská 

divadelní pouť, účast 

žáků na soutěžích, 

veřejných vystoupeních 

atd.) 

  80 podpora akcí ZUŠ Jana 

Zacha v Čelákovicích 

Labská stezka, o.s. Nymburk 20 

Tour de Labe pro 

všechny 

seriál akcí , mapování 

barier a podíl na jejich 

odstraňování, pomoc 

handicapovaným , 

konference Labská 

cyklotrasa napříč 

Evropou bez bariér   

 

20 podpora akcí Tour de Labe 

pro všechny a konference 

Labská cyklotrasa napříč 

Evropou bez bariér   

 

Mateřské centrum Čelákovice  52 

provoz volné herny 

(nákup hraček, 

výtvarný materiál, 

hudební nástroje),  

akce pro veřejnost, 

kurzy pro děti i 

dospělé, 

provozní náklady MC   

52 celoroční činnost 

 

Náboženská obec CČSH v 

Čelákovicích 

 25 

činnost Centra pro děti, 

Klubu seniorů a 

Pěveckého sboru 

 25 podpora činnosti Centra pro 

děti, Klubu seniorů a 

Pěveckého sboru 

Okrašlovací spolek čelákovický, 

o.s.  

30 

celoroční činnost 

(tisk mapy a brožury o 

 10 celoroční činnost 
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stromech, 

Řezbářské sympozium, 

veřejné besedy, soutěže 

a exkurze) 

Opři se,o.s.  20 

zábavné i vzdělávací 

aktivity pro děti 

z dětských domovů 

v Krnsku, Novém 

Strašecí, Nymburce a 

v Pyšelích i veřejnost  

15 podpora práce s dětmi  

z dětských domovů  

(zábavné a poznávací 

aktivity i pro veřejnost)  

Rodinné centrum ROUTA, o.s.   70 

podpora rodin s dětmi 

vzdělávací a informační 

činnost,společenské 

akce, 

provoz centra 

 70 celoroční činnost 

 

Sbor církve bratrské v 

Čelákovicích 

30 

práce s dětmi : 

klub s výukou 

angličtiny, 

letní tábor s výukou 

angličtiny , 

celoroční činnost 

skupiny dorost 

 

25 podpora práce s dětmi a 

mládeží 

Sbor dobrovolných hasičů, 

ZO Čelákovice 

  65 

práce s mládeží 

(soutěže, soustředění, 

letní tábor, vybavení) 

návštěvní dny pro školy 

65 

 

celoroční činnost s mládeží 

 

 

 

Sdružení houbařů Čelákovice   86 

osvětová činnost, 

přednášky, poradny,  

Vydávání zpravodaje 

30 celoroční činnost 

Sdružení včelařů   85 

nákup matek, 

léčení včelstev, 

amortizace 

úlů,propagace 

 50 celoroční činnost 
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 Sojka,spolek mladých, o.s.     10 

organizace 

volnočasových aktivit 

dětí a mládeže se 

zaměřením na česko-

německé výměnné 

pobyty 

  10 celoroční činnost 

 

Spolek pro varhanní  hudbu, o.s.    50  

celoroční koncertní a 

osvětovou činnost 

zaměřenou na obnovu 

varhan v kostele NPM 

  50 celoroční  koncertní a 

osvětová činnost, 

údržba varhan 

Spolek přátel čelákovického 

muzea, o.s.  

  50 

celoroční koncertní a 

osvětová činnost, 

 výstava 10 let Spolku  

 50 celoroční  koncertní a 

osvětová činnost , 

výstava 10 let Spolku 

 

Šance žít, o.s.   4.500 

hudební pořady pro 

seniory  

  0  

Výtvarná dilna Labyrint   46  Čtvero ročních  

slavností 

  30  výtvarné kurzy pro 

seniory 

35 podpora tematických 

slavností „Čtvero ročních 

slavností“ 

a dalších kulturních aktivit 

ve městě 

celkem 1. 171 080 900  

 


