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Název tisku 
 

Dotace TJ Spartak Čelákovice na rekonstrukci městského stadionu 

 

Zpracovatel:   odbory MěÚ, JUDr. Římal  

Předkladatel:  rada města  
 

 

Podklad obsahuje: 

a) důvodovou zprávu 

b) návrh na usnesení 

c) smlouva 

d) dopis JUDr. Římala 
 

Návrh na usnesení: 

      
ZM v souladu s ustanovením § 85 písm. c) a písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

schvaluje 

Smlouvu o příspěvku mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a Tělovýchovnou 

jednotou Spartak Čelákovice, jako příjemcem, na poskytnutí příspěvku ve výši 

5.500.000,- Kč na provedení rekonstrukce ploch, tj. atletického oválu včetně sektorů 

městského stadionu v Čelákovicích, za podmínek stanovených touto smlouvou. 

 

Důvodová zpráva: 
 

Příspěvek je určen pro TJ Spartak v souvislosti s přidělením dotace z MŠMT ČR z programu 

133510-„Podpora materiálně technické základny sportu“ pro Tělovýchovnou jednotu Spartak 

Čelákovice na provedení rekonstrukce ploch (rekonstrukce atletického oválu včetně sektorů) 

městského atletického stadionu v Čelákovicích podle projektové dokumentace M. V. a Ing. H. 

Š. z 04/2014 na pozemcích ve vlastnictví města Čelákovic. Podmínkou poskytnutí příspěvku 

je, že po skončení rekonstrukce a v souladu s podmínkami přidělení dotace MŠMT ČR na 

výše uvedenou akci, s přihlédnutím k délce doby udržitelnosti projektu rekonstrukce, nejdéle 

však ihned po ukončení smluvního vztahu mezi smluvními stranami, plynoucího ze smlouvy 

o výpůjčce předmětných pozemků, která bude uzavřena mezi příjemcem a poskytovatelem, 

bude atletický ovál včetně sektorů bezúplatně převeden na poskytovatele, pokud se již dříve 

nestane součástí pozemku poskytovatele ve smyslu ustanovení § 505 a násl. Občanského 

zákoníku, a to bez náhrady. V případě, že by k takovému převodu nebo splynutí nedošlo, je 

příjemce povinen vrátit poskytnutý příspěvek nejpozději do 6 měsíců od skončení takového 

smluvního vztahu - výpůjčky na účet poskytovatele. Příspěvek je rovněž podmíněn 

provedením rekonstrukce resp. přidělením dotace z MŠMT ČR. 


