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ZÁPIS Č. 1/2015

Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO KULTURU

20. 5. 2015

Přítomni: Eisner David Mgr., Fialová Anna, Gebellová Štěpánka, Helešic Jan, Husáriková Soňa,     
Poloprutská Mira Ing., Šimonová Mirka, WeyrostekJiří

Nepřítomni:       

Omluveni: Snítilý Pavel Mgr., Fialová Anna, Staněk Tomáš, Mgr. 

Hosté:               

Program jednání:
1) Přivítání účastníků
2) Schválení programu
3) Agenda
4) Určení termínu dalšího jednání 

Jednání bylo svoláno na 17.00 hodin do zasedací místnosti radnice I., 2. patro. Z celkového počtu členů –
11, přítomno 8 členů. Komise pro kulturu (dále komise) je usnášení schopná. 

1)  Přivítání účastníků
Předseda komise p. Aleš Kužílek přivítal přítomné členy a přistoupil k programu jednání.

2) Schválení programu
      Program jednání:

1) Návrh názvu nové ulice
2) Dotační program 2016
3) Různé 

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 20. 5. 2015.
Hlasování: pro: 8 , proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat. 

3) Agenda

3.1 Návrh názvu nové ulice

V rámci projektu „Obchvatová komunikace V Prokopě – Stankovského – II/245“ dojde k propojení ulice 
Stankovského a silnice II/245 v západní části Čelákovic. Nová komunikace bude probíhat na rozhraní 
zástavby V Prokopě a průmyslového areálu (bývalý areál TOS), naváže na již hotovou část 
Stankovského IV. 

Komise navrhuje názvy: 
Za Tosem, Ludmily Volmanové,     
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Návrh na usnesení: 
Komise navrhuje název nové komunikace spojující ulici Stankovského a silnici II/245 v západní 
části města , Za Tosem.
Hlasování: pro 5, proti 0 , zdržel se 3. Návrh nebyl přijat.

Komise navrhuje název nové komunikace spojující ulici Stankovského a silnici II/245 v západní 
části města , Ludmily Volmanové
Hlasování: pro 3, proti 0 , zdržel se 5  .Návrh nebyl přijat.

3.2 Dotační řízení 2016
Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
mění, resp. upravuje pravidla dotačního řízení.
Změnu objasnila pí. Vávrová.
Dle výkladu odboru Financování územních rozpočtů a programové financování MF ČR  ze dne 6. 3. 2015 
zůstává postup zachován pokud byl program pro poskytování dotací v roce 2015 vyhlášen do data 20. 
února 2015. Výzva k podání žádostí o dotace z rozpočtu města Ćelákovic pro rok 2015 byla zveřejněna 
na úřední desce města dne 29. 10. 2014. Dotační řízení pro tento rok proběhlo tedy dle platných Zásad 
pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic ze dne 24. 6. 2014.
Agendu vykonává odbor ŠIK – přijímání žádostí a VPS a odbor FAP- vyúčtování dotací. 
Rok 2016 je třeba připravit po proškolení odpovědných pracovníků MěÚ. OŠIK bude navrhovat ustavení 
zvláštní pracovní skupiny, která zachová kontinuitu pro další období.
Na dané téma byla vedena diskuse. 

Návrh usnesení: Bez návrhu usnesení.

3.3 Různé
Mgr. Eisner upozornil zřizovatele na špatný technický stav objektu čp. 22 – Košíkářská expozice. Žádá 
názor jak dále prostory efektivně využívat. Jako člen komise pro kulturu předkládá toto téma k diskusi na 
dnešním jednání komise. 
Navrhuje expozici zrušit, exponáty přenést do Tvrze.  
Mgr. Eisner pozval členy komise k návštěvě Tvrze a  prohlídku objektu čp. 22.  

4. Termín dalšího jednání komise bude upřesněn panem předsedou. 

Jednání komise bylo ukončeno v 18.30 hodin. 

Zapsala Marie Vávrová, tajemnice komise  

Schválil Aleš Kužílek, předseda komise 
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