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       V Čelákovicích dne 25. 11. 2022 

 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

…………………………………………… 
Ing. Josef Pátek, starosta města 

 
……………………………………………… 
Renáta Štěpánková, referentka odboru 

správy majetku a investic 
 
 
 
MATERIÁL Č. 4.6 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 2/2022 DNE 7. 12. 2022 
 
 
DAROVACÍ SMLOUVA Č. SML/2022/410 – ROZVOJ A PODPORA HASIČSKÉ 
ČINNOSTI JSDH ČELÁKOVICE 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
V letošním roce proběhl už 12. ročník udílení ocenění Dobrovolní hasiči roku. Partneři 
Ankety, ale i široká veřejnost tak pravidelně vyjadřují poděkování za dobrovolnou, 
obětavou a současně profesionální činnost jednotek, sborů a hasičských sborů. 
Přihlašovány byly zásahy, preventivní a výchovné činnosti za období 1. 7. 2021 až  
30. 6. 2022. Z nich pak odborná porota vybrala 50 finalistů, kteří v listopadu obdrželi 
ocenění „Dobrovolní hasiči roku 2022“. Pro finalisty na prvních třech místech 
pořadatelé a partneři Ankety připravili finanční a věcné ceny, které jim pomohou  
k pořízení nové hasičské techniky a vybavení. 
 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Čelákovice se ve 12. ročníku Ankety Dobrovolní 
hasiči roku 2022 za oblast střed – sever Čech umístila na druhém místě. Od pořadatelů 
a partnerů Ankety bude poskytnut finanční dar ve výši 55.000,- Kč a následující věcné 
dary: 

• poukaz na nákup zboží v prodejnách Požární bezpečnosti v hodnotě  
10.000,- Kč, 

• poukaz na radiostanici Hytera HP605 v hodnotě 13.987,- Kč včetně DPH, 
• led reflektor RMLED-20W/ORA/AKU v hodnotě 730,- Kč včetně DPH. 

 
Na základě výše uvedeného ne ZM předložena ve smyslu § 85, písmena b) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ke schválení Darovací smlouva  
č. SML/2022/410 mezi městem Čelákovice jako obdarovaným a zájmovým spolkem 
Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, jako dárcem. 
 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 4. 6 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Příjem 55.000,- Kč 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Bez souvisejícího usnesení 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
4.6 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písmena b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření 
smlouvy a text Darovací smlouvy č. SML/2022/410 mezi městem Čelákovice, jako 
obdarovaným a zájmovým spolkem Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku,  
IČO: 01905872, jako dárcem. 
 
PŘÍLOHY 
 
Darovací smlouva č. SML/2022/410 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a 
návrhu usnesení odpovídá: 

 
…………………………………………… 

Ing. Ondřej Přenosil, tajemník 
městského úřadu 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
právník městského úřadu 

 


