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ZÁPIS Č. 2

Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO SPORT DNE 15. 4. 2014

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

Omluveni:

Neomluvena : Barešová Vlaďka, Krejčí Jana,

Program jednání:
1) Schválení programu
2) Schválení zápisu č.1
3) Změna Zásad města Čelákovic pro poskytování finančních příspěvků v oblasti výchovy 

a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit

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

1) Schválení programu
Zasedání řídil předseda komise PhDr. Tichý. Přítomno 7 členů. Komise je usnášení schopná. 
Předseda předložil program jednání. 
Usnesení: Komise schvaluje program jednání.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

2) Schválení zápisu č.1
K zápisu č. 1 nebyly vzneseny připomínky. 
Usnesení: Komise schvaluje zápis č. 1 ze dne 11. 2. 2014
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

3) Změna Zásad města Čelákovic pro poskytování finančních příspěvků v oblasti výchovy 
a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit ze dne 26. 10. 2012

Úvodní slovo přednesl předseda komise:

Rada města uložila Komisi pro sport (usnesení č. 4/2014/202 ze dne 17. 2. 2014) připravit návrh nových 
Zásad města Čelákovic pro poskytování finančních příspěvků v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, 
sportu a dalších volnočasových aktivit, v termínu do 31. 5. 2014. Podnět ke změně vzešel z diskuze 
zastupitelů při schvalování dotací sportovním subjektům pro rok 2014. 
V roce 2014 došlo k výraznému navýšení podpory sportu ve městě.  Tento pozitivní trend je nutné udržet 
i do budoucna. I to je jeden z důvodů proč se zamýšlet nad úpravou Zásad pro přidělování dotací  
a hledat vhodnější způsob podpory jednotlivých sportovních subjektů. 

Pí. Vávrová doplnila úvodní slovo předsedy a shrnula základní principy dosavadních pravidel :
V rámci změny budou provedeny drobné formální úpravy dokumentu, které zapracuje odbor ŠIK.  Revizi 
čl. V. – Finanční vyúčtování  dotace provede odbor FAP.  
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Předseda komise zahájil rozpravu a požádal o konkrétní návrhy k úpravě nastavených pravidel pro 
přidělování dotací v oblasti sportu. Členové komise se vyjadřovali k těmto bodům:

1.Opakování žádostí v jednom kalendářním roce od jednoho žadatele
čl.II., bod 2  - Žadatel smí podat pro jeden kalendářní rok zpravidla jednu žádost o dotaci 
z rozpočtu města.
Návrh: žádost lze opakovat pouze ve vyjímečných případech

2.Čl.II, bod 7. – Příjemce dotace vede přidělené finanční prostředky ve svém účetnictví analyticky 
oddělené.
Návrh: Příjemce dotace vede přidělené finanční prostředky v samostatné evidenci (převážně je 
vedeno jednoduché účetnictví). 

3.Transparentnost členské základny.
Návrh: do žádosti uvádět vedle jména a příjmení, roku narození i  bydliště každého člena

4. Přílohy žádosti  
Návrh:
jmenný seznam členů doplnit o bydliště
informace o činnosti za rok, ve kterém je podávána žádost (výroční zprávu nelze z časových 
důvodů požadovat jako přílohu žádosti).
platné stanovy, doklad o registraci – nedořešeno 

5. Změna hlediska dělení 
Podle platných zásad je posuzována výše dotací podle dvou hledisek:     

a) 80% částky vyčleněné v rozpočtu města na podporu sportu v daném roce 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 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.

Návrh:
zachovat 2 hlediska v poměru 75% a 25 % částky vyčleněné z rozpočtu města po odečtení rezervy 
(ponechat rezervu např. 5%)

- 75% podle členské základny se zvýhodněním mládeže koeficientem 3
prozatím nebylo dohodnuto jak posuzovat děti a mládež mimo bydliště Čelákovice

- 25% podle více aspektů, které vyhodnotí komise (sportovní výsledky, zohlednění nutných 
výdajů, náročnost provozu sportovišť, mimořádná situace v klubu, dodržování 
nastavených pravidel pro udělování dotací) 

Předseda ukončil rozpravu ve 20.15 hodin a pozval členy komise na další zasedání dne 6. 5. 2014 
v 18.00 hodin. Na tomto zasedání je třeba schválit konečný  návrh zásad. 

Tajemnice komise: Marie Vávrová

Předseda komise:  PhDr. Václav Tichý 
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