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    V Čelákovicích dne  3. 12. 2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

……………………………………………… 
Ing. Petr Studnička, PhD.,  

místostarosta II 

 
……………………………………………… 

Marie Vávrová, vedoucí odboru  
školství, informací a kultury 

 
 
 
MATERIÁL Č. 4.5 PRO ZASEDÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 8/2015 DNE 16. 12. 2015 
 
Program pro poskytování dotací na podporu kultury a zájmové činnosti 
v roce 2016 
Program pro poskytování dotací na podporu sportu v roce 2016 
 
Dne 20. 2. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 24/2015 Sb. (s výjimkou § 10d), kterým se 
mění mimo jiné zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (RPÚR). Novela RPÚR se týká obecně 
poskytování dotací z územních rozpočtů, sjednocuje postupy a vede k větší 
transparentnosti a kontrole veřejných prostředků. Nově vymezuje i účel, na který je 
možno dotaci poskytnout a podle kterého jsou definovány dotace jako programové 
(účel určuje poskytovatel v programu) nebo individuální (účel určuje žadatel 
v žádosti).    
Rada města zareagovala na danou situaci ustavením pracovní skupiny pro 
poskytování dotací z rozpočtu města, ve které jsou zastoupeni proškolení úředníci a 
zkušení zástupci místních spolků, jak z oblasti sportu, tak z oblasti kultury a 
zájmových aktivit. Pracovní skupina vedená Ing. Petrem Studničkou, PhD. připravila 
na třech svých zasedání základní dotační dokumenty: přepracované Zásady pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic, Program pro poskytování dotací na 
podporu kultury a zájmové činnosti v roce 2016 a Program pro poskytování dotací na 
podporu sportu v roce 2016. Oba programy jsou zaměřeny na podporu celoroční 
činnosti spolků se sídlem v Čelákovicích. Zásady pracují s oběma typy dotací. Je 
tedy možná podpora i dalších zajímavých a společensky prospěšných aktivit v oblasti 
sociálních a preventivních programů, výchovy a vzdělávání, životního prostředí aj.  
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválení usnesení č. 4.5. 
 
 

4.5 

Zastupitelstvo města  
Čelákovic 
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VZTAH K ROZPOČTU 
 
Par. 3399, pol. 5222, par. 3419, pol. 5222. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení RM č. 32/2015/6.2. 
 
PŘÍLOHA 
č. 4.5/1 Program pro poskytování dotací na podporu kultury a zájmové činnosti v roce    
             2016 
č. 4.5/2 Program pro poskytování dotací na podporu sportu v roce 2016 
č. 4.5/3 Vzor žádosti o dotaci 
č. 4.5/4 Předepsaná položková skladba – součást žádosti o dotaci  
č. 4.5/5 Vzor vyúčtování dotace 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
4.5   
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  
1. Program pro poskytování dotací na podporu kultury a zájmové činnosti           
     v roce 2016;    
2. Program pro poskytování dotací na podporu sportu v roce 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………. 
Marie Vávrová, vedoucí odboru školství, 

informací a kultury 

 
……………………………………………… 

JUDr. Kristýna Vorlíčková, právník 
městského úřadu 

 
 
 
 


