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       V Čelákovicích dne 28. 3. 2022 

 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

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

místostarosta I 

 
……………………………………………… 

Jana Pezlová, referent 
odboru školství, informací a kultury  

 
 
MATERIÁL Č. 3.4 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 25/2022 DNE 6. 4. 2022 
 
Žádost o „individuální“ dotaci – Ing. M  M , narozen , bytem  

 Čelákovice 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic 
SML/2022/087/DI-SSP1 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Fyzická osoba nepodnikající Ing. M  M , narozen , bytem  

 Čelákovice, je držitelem českého rekordu v trojskoku a trenérem 
nejlepších trojskokanů v České republice. Pokud pandemická situace dovolí, uspořádá 
v letošním roce na Městském stadionu, již 3. ročník Velké ceny Čelákovic v trojskoku. 
Akce bude spojena s kulturním programem. 
Ing. M  M , narozen , bytem  
Čelákovice, žádá o dotaci ve výši 55 000 Kč, na náklady spojené s pořádáním  
3. ročníku Velké ceny Čelákovic v trojskoku. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
paragraf 3419, položka 5493 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
Rada města Čelákovic doporučuje vyhovět žádosti o individuální dotaci z rozpočtu 
města Čelákovic. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
Usnesení Rady města Čelákovic č. 7/2021/6.5 ze dne 8. 3. 2021. 
 
PŘÍLOHY 
SML/2022/087/DI-SPP1 
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Zastupitelstvo města Čelákovic 
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NÁVRH USNESENÍ 
 
3.4.1 
Zastupitelstvo města Čelákovic rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  
o poskytnutí individuální dotace Ing. M  M , narozeném , 
bytem Čelákovice, ve výši 55 000 Kč, na účel 
vyjádřený v žádosti čj. MUC/00900/2022-OŠIK/34 ze dne 20. 1. 2022 – na náklady 
spojené s pořádáním 3. ročníku Velké ceny Čelákovic v trojskoku. 
 
3.4.2 
Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s § 85 písm. c) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření 
veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Čelákovic SML/2022/087/DI-SPP1 mezi městem Čelákovice, 
jako poskytovatelem a Ing. M  M , narozeném , bytem  

 Čelákovice, jako příjemcem. 
 
 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy  
a návrhu usnesení odpovídá: 

 
………………………………………… 

Marie Vávrová, vedoucí odboru  
školství, informací a kultury 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka,  
právník městského úřadu 

 


