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ZÁPIS Č. 3

Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO SPORT DNE 6. 5. 2014

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

Omluveni: Barešová Vlaďka, Spilka Martin

Neomluvena : Krejčí Jana

Hosté:               Ryneš Jaroslav, Ing.

Program jednání:
1) Schválení programu
2) Schválení zápisu č.2
3) Vystoupení Ing. Ryneše ke změně Zásad pro poskytování finančních příspěvků v oblasti výchovy 

a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit
4) Změna Zásad města Čelákovic pro poskytování finančních příspěvků v oblasti výchovy 

a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit – 2. část
5) Různé

Jednání bylo zahájeno v 18.00 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) Schválení zápisu č. 2
K zápisu č. 2 vznesl připomínky p. Duník – připomínka se týká doplnění návrhu na přizvání zástupců 
Kontrolního výboru k jednání komise o zásadách pro poskytování finančních příspěvků. 

Usnesení: Komise schvaluje zápis č. 2 ze dne 15. 4. 2014
pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1

3) Vystoupení Ing. Ryneše ke změně Zásad pro poskytování finančních příspěvků v oblasti 
výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit:

Stávající zásady pro dělení dotací do oblasti sportu jsou v podstatě vyhovující. Upravit jsou třeba pravidla 
pro vyúčtování, čerpání dotace města musí být prokázáno kvalitními doklady. Konkrétní vymezení 
použití dotace není vhodné. 

Děti, které dojíždějí z okolních měst a obcí nebo jsou začleněny do našich sportovních klubů po celých 
skupinách by neměly být zvýhodňovány koeficientem 3 jako čelákovické děti. Ing. Ryneš navrhuje 
podporu těchto dětí ve stejné výši jako u dospělých sportovců.
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4) Změna Zásad města Čelákovic pro poskytování finančních příspěvků v oblasti výchovy 
a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit ze dne 26. 10. 2012 – 2. část rozpravy

Pí. Vávrová zaslala členům komise srovnávací materiál s propočtem výše dotací s uplatněním koeficientu 
1 – 3 u mladých sportovců. 

Předseda zahájil na dané téma rozpravu, ve které bylo navázáno na předchozí jednání komise:

► výše rezervy na mimořádné dotace v průběhu roku    5 – 10%
hlasováno pro 5 %        pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1

► doplnění identifikačních údajů členské základny o bydliště
hlasováno    pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

► stanovy spolku jako povinná příloha
hlasováno    pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

► způsob dělení dotací sportovním subjektům:  80% podle členské základny, 20% podle více 
aspektů, které vyhodnotí komise (sportovní výsledky, zohlednění nutných výdajů, náročnost 
provozu sportovišť, mimořádná situace v klubu, dodržování nastavených pravidel pro udělování 
dotací) 
hlasováno    pro:5, proti:1, zdržel se:0 

► zvýhodnění dětí a mládeže podle bydliště 
děti a mládež do 18 let  s bydlištěm  Čelákovice         koeficient 3
děti a mládež do 18 let  s bydlištěm mimo Čelákovice koeficient 2
dospělí                                                                         koeficient 1
hlasováno   pro: 5, proti: 1, zdržel se : 0      

Revizi  čl.V – Finanční vyúčtování provede odbor FAP.

Navržené změny zapracuje odbor ŠIK do novely Zásad města Čelákovic pro poskytování finančních 
příspěvků v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit a předloží Radě 
města do 31. 5. 2014. 

5)Různé

V závěru jednání bylo konstatováno, že opakovaná neúčast některých členů komise
(pí. Barešová, Krejčí) komplikuje schvalování projednávaných bodů. 

Předseda ukončil jednání komise v 19.30 hodin.   

Tajemnice komise: Marie Vávrová

Předseda komise:  PhDr. Václav Tichý 
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