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       V Čelákovicích dne 20. 10. 2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Petr Studnička, PhD., 
místostarosta II 

 
……………………………………………… 

Dagmar Vitáčková, referent OŠIK 

 
 
 
MATERIÁL Č. 5.1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 
7/2015 
DNE 4. 11. 2015 
 
 

PŘEDÁNÍ VÝTĚŽKU Z KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ AKCE VÝROČNÍ CENA 
MĚSTA 2015 NADAČNÍMU FONDU KAPKA NADĚJE – SMLOUVA 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Dne 28. října 2015 bude předána Výroční cena města Čelákovic za rok 2015 
P. Richardu Scheuchovi. Po oficiální části večera vystoupí skupina Spirituál kvintet. 
Součástí započaté tradice je charitativní charakter akce, kdy je výtěžek ze vstupného 
městem darován dobročinné organizaci. 
Pro tento rok navrhujeme odevzdat výtěžek Nadačnímu fondu Kapka naděje, 
Revoluční 1200/16, 110 00 Praha 1, IČ: 26200490. 
 
Nadační fond Kapka naděje byl založen v srpnu 2000 s cílem trvale a kontinuálně 
podporovat Kliniku dětské hematologie a onkologie FN Motol v následujících 
oblastech: 

 Pomoc při zlepšení diagnostických postupů a léčebných metod; 

 Pomoc v oblasti psychosociální péče; 

 Pomoc při financování výstavby a přístrojového vybavení nové transplantační 
jednotky; 

Tím, že se Nadační fond Kapka naděje profiloval jako transparentní a důvěryhodná 
charitativní organizace, začaly přicházet požadavky z regionálních nemocnic. Od 
roku 2002 Nadační fond Kapka naděje podporuje dětská oddělení nemocnic po celé 
České republice. 

 Podpora regionálních nemocnic. 
 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 

5.1 
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Vzhledem k výši vstupného 150 Kč lze očekávat výtěžek vyšší než 20 000 Kč. Ve 
smyslu § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění žádáme o souhlas s 
poskytnutím finančního daru výše uvedené právnické osobě. Konkrétní částka bude 
předána na základě schválené smlouvy – částka bude doplněna po akci (vedení 
města v den konání ZM bude o částce informovat, následně bude doplněna i do 
smlouvy). 
 
Smlouva o poskytnutí peněžního daru č. MUC/10370/2015-OŠIK-231 je předložena 
ZM ve smyslu § 85, písmena b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit navržená usnesení č. 5.1.1. a 5.1.2. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
- 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
- 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
 

5.1.1 Zastupitelstvo města souhlasí s předáním výtěžku ze vstupného na 
slavnostní večer, uspořádaný u příležitosti předání Výroční ceny města 
Čelákovic za rok 2015, Nadačnímu fondu Kapka naděje, Revoluční 1200/16, 
Praha 1. 
 
 
5.1.2 Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 85, 
písmena b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytnutí peněžního daru 
č. MUC/10370/2015-OŠIK-231 uzavřenou mezi městem Čelákovice, jako 
dárcem, a Nadačním fondem Kapka naděje, Revoluční 1200/16, Praha 1, jako 
obdarovaným. 

 
 
PŘÍLOHY 
 
Smlouva o poskytnutí peněžního daru č. MUC/10370/2015-OŠIK-231. 
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Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Marie Vávrová, 
vedoucí odboru ŠIK 

 
……………………………………………… 

JUDr Kristýna Vorlíčková, 
právník Městského úřadu 

 


