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       V Čelákovicích dne 19. 3. 2018 

 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval 
 
 

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

místostarosta II 

 
 

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

místostarosta II 
 
 
 
MATERIÁL Č. 3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 24/2018 DNE 28. 3. 2018 
 
 
Plán rozvoje sportu v Čelákovicích do roku 2030 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v § 6 odst. 2 uvádí, že „obec zpracovává 
v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho 
provádění“. Dle zákona č. 230/2016 Sb., musí obce zpracovat poprvé plán rozvoje 
sportu do 18 měsíců od účinnosti zákona (1. 1. 2017), tedy nejpozději do 30. 6. 2018. 
 
Plán rozvoje sportu v obci obsahuje zejména: 

• vymezení oblastí podpory sportu, 
• stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu, 
• opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce, 
• určení prostředků z rozpočtu obce, které jsou nezbytné k naplnění plánu. 

 
Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, mají obce ve své samostatné 
působnosti vytvářet podmínky pro sport, zejména zabezpečit rozvoj sportu pro 
všechny, přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, zajistit 
výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování svých sportovních zařízení  
a poskytnout je pro sportovní činnost občanů. Dále obce ve své působnosti kontrolují 
účelné využívání svých sportovních zařízení a zabezpečují finanční podporu sportu 
ze svého rozpočtu. Podpora sportu se tedy odvíjí od potřeb jednotlivých měst a obcí. 
 
Pro zpracování Plánu rozvoje sportu v Čelákovicích do roku 2030 zřídila Rada města 
svým usnesením č. 24/2017/6.3.1 ze dne 17. 10. 2017 pracovní skupinu a jmenovala 
její členy usnesením č. 24/2017/6.3.2. Pracovní skupina pracovala ve složení 
předseda Ing. Petr Studnička, PhD., místostarosta II, místopředseda Mgr. Marek 

      3. 

Zastupitelstvo města Čelákovic 
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Skalický, člen Rady města, členové Martin Bajer, Orka Čelákovice, Ing. Petr Bambas, 
ředitel Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, Tomáš Klíma, Patriot 
Čelákovice, Martin Spilka, TJ Spartak Čelákovice a PhDr. Václav Tichý, SK Union 
Čelákovice. Zároveň bylo předsedovi pracovní skupiny uloženo předložit zpracovaný 
dokument k projednání na zasedání Zastupitelstva města Čelákovic nejpozději do 
31. 3. 2018. 
 
Při zpracování dokumentu se členové pracovní skupiny inspirovali v jiných městech 
(např. Trutnov, Hrušovany u Brna) a respektovali Strategický plán rozvoje města 
Čelákovic do roku 2030, který byl schválen usnesením Zastupitelstva města  
č. 11/2011/3 ze dne 14. 12. 2011. 
 
Pracovní skupina se sešla na 3 jednáních ve dnech 25. 10. 2017, 22. 11. 2017  
a 19. 1. 2018, na kterých byla dohodnuta obsahová struktura dokumentu  
a vypořádány dílčí připomínky. Materiál je předkládán k projednání Zastupitelstvem 
města bez rozporu. Rada města svým usnesením č. 02/2018/6.3.3 doporučuje 
Zastupitelstvu města schválit Plán rozvoje sportu v Čelákovicích do roku 2030 
v navrženém znění. 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
- 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení Zastupitelstva města Čelákovic  
č. 24/2018/3. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení RM č. 24/2017/6.3.1, 6.3.2 a 6.3.3 ze dne 17. 10. 2017 
Usnesení RM č. 26/2017/6.8 ze dne 14. 11. 2017 
Usnesení RM č. 28/2017/6.5 ze dne 12. 12. 2017 
Usnesení RM č. 02/2018/6.3.1, 6.3.2 a 6.3.3 ze dne 23. 1. 2018 
 
 
PŘÍLOHY 
 

1. Plán rozvoje sportu v Čelákovicích do roku 2030 
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NÁVRH USNESENÍ 
Zastupitelstvo města  

3. schvaluje podle § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti zákona č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon 
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony, v souladu s čl. II bod 6 zákona č. 230/2016 Sb., Plán 
rozvoje sportu v Čelákovicích do roku 2030. 

 
 
 
Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
 
……………………………………………… 

Ing. Petr Studnička, PhD. 
místostarosta II 

 
 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka, právník 
 městského úřadu 

 


