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ZÁPIS Č. 1

Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO SPORT DNE 11. 2. 2014

Přítomni: Duník Vladimír, Holcman Tomáš, Kodera Miroslav, Pařezová Veronika,   
                         Spilka Martin, Tichý Václav, PhDr. 

Omluveni: Barešová Vlaďka, Novotný Michal

Neomluvena : Krejčí Jana

Program jednání:
1) Schválení programu
2) Dotace sportovním subjektům na celoroční činnost v roce 2014

Jednání bylo zahájeno v 17.00 hodin v zasedací místnosti, 2. patro Radnice.

1) Schválení programu
Zasedání řídil předseda komise PhDr. Tichý. Přítomno 6 členů. Komise je usnášení schopná. 
Předseda předložil program jednání. 
Usnesení: Komise schvaluje program jednání.
pro: 6,  proti: 0, zdržel se: 0

2) Dotace sportovním subjektům na celoroční činnost v roce 2014

PhDr. Tichý podal členům komise základní informace k dotačnímu řízení. Pro rok 2014 byla 
z městského rozpočtu vyčleněna částka 2. 000 tis. Kč na podporu sportu.  Oproti roku 2013 a 
předchozím letům jde téměř o 100% nárůst. Na mimořádné sportovní aktivity v průběhu roku bude 
ponechána rezerva 10% tj. 200 tis. Kč. 
O dotaci požádalo 12 sportovních subjektů a 1 fyzická osoba.  Dotace budou děleny dle platných 
Zásad města Čelákovic pro poskytování finančních příspěvků v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, 
sportu a dalších volnočasových aktivit, schválených Radou města dne 26. 10. 2012. 
To znamená 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.

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.
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Pí. Vávrová doplnila konktrétní informace k výpočtu dotací a členským základnám: 
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                                                     

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.Čelál.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,  soutěžě, 

pronájmy TV,doprava)

  56 20 76 celoroční sportovní činnost 

s důrazem na práci s mládeží

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          50 312 celoroční sportovní činnost 

provoz a údržba sportovišť
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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

  

1.439 230 1. 669

Rezerva se zvyšuje výpočtem dle platných zásad města Čelákovic na 331 tis.Kč, tedy o 131 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

Nad předloženým propočtem dotací se rozvinula diskuse, z které vzešla řada podnětů ke změně 
Zásad města Čelákovic pro poskytování dotací pro příští období:

- vzhledem k tomu, že je finanční podpora klubů z větší části přidělována dle členské základny, 
není třeba tak výrazná podpora věkové kategorie do 18 let

- dotace je třeba více směrovat k podpoře místních sportovců (v některých subjektech je vysoké 
procento dojíždějících sportovců)

- do finanční podpory je třeba zakomponovat příspěvek na správu majetku atd.

Členové komise se shodli, že je třeba pro příští ročník dotačního řízení připravit nové Zásady 
na podporu sportu v Čelákovicích. 

Usnesení:

Komise pro sport schvaluje výše dotací sportovním subjektům pro rok 2014 navržených dle 
platných Zásad města Čelákovic pro poskytování finančních příspěvků v oblasti výchovy a 
vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit.  
pro:  6, proti: 0, zdržel se: 0

Termín dalšího zasedání: 15. 4. 2014 v 18.00 hodin.

Jednání Komise pro sport bylo ukončeno v 18.00  hodin.

Předseda komise : PhDr. Václav Tichý  

Tajemnice komise: Marie Vávrová
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