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       V Čelákovicích dne 15. 04. 2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 

Josef Pátek, starosta 

 
……………………………………………… 

K. Majer, OFaP; J. Týč, OH; I. 
Kašpárková, OSTA 

 
 
 
MATERIÁL Č. 7 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 4/2015 DNE 29. 4. 2015 
 
 
Zřízení příspěvkové organizace „Čelákovická sportovní, příspěvková 
organizace“ 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Od minulého volebního období je uvažováno o založení právnické osoby, která by 
měla ve své hlavní činnosti správu sportovních zařízení města. 
Jako nejlepší varianta byla zvolena forma příspěvkové organizace. Tato příspěvková 
organizace bude postupně, v etapách, přebírat správu sportovních zařízení. 
V první etapě bude předána ke správě budova bazénu, sportovní haly „Vikomt“ a 
venkovní víceúčelové hřiště. Dále bude převzata výuka plavání od MDDM. 
Ke dni 30. 6 dojde k zániku organizační složky Městský bazén. Zaměstnanci budou 
přecházet pod novou příspěvkovou organizaci. Rozpočtově se položky nevyčerpané 
k 30. 6 transformují do příspěvku zřizovatele na provoz. 
Období od 30. 4. 2015 do 1. 7. 2015 bude využito k zaregistrování příspěvkové 
organizace, získání IČO a dalším nezbytným krokům k nastartování fungování 
příspěvkové organizace od 1. 7. 2015. 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatelé doporučují schválit navržená usnesení. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Vytvoření nové položky v rozpočtu.  
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SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
ZM: 19/2013/9 . ZM ukládá připravit Zakladatelskou listinu o.p.s. „Čelákovická 
sportovní o.p.s.“ 
RM: Smlouva o výpůjčce bude předmětem jednání RM 21. 4. 2015 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města  
 

7.1 zřizuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a 
dle ustanovení § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, příspěvkovou organizaci „Čelákovická sportovní, příspěvková 
organizace“ ke dni 1. 7. 2015 
 
7.2 schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a 
dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Zřizovací 
listinu příspěvkové organizace „Čelákovická sportovní, příspěvková 
organizace“ s účinností od 1. 7. 2015 

 
PŘÍLOHY 
 
Zřizovací listina příspěvkové organizace „Čelákovická sportovní, příspěvková 
organizace“ včetně příloh 1 – 4. 
 

 

 

Podkladový materiál revidoval/a Návrh ZL revidoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Karel Majer 
vedoucí OFaP 

 
……………………………………………… 

Mgr. Ivana Kašpárková 
vedoucí OSTA 

 
 
 

 

 
 


