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       V Čelákovicích dne 14. 8. 2018 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

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

 místostarosta II 

 
……………………………………………… 

Dagmar Vitáčková, 
referent OŠIK 

 
 
 
MATERIÁL Č. 2.1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 26/2018 DNE 29. 8. 2018 
 
 
DAROVACÍ SMLOUVA – PŘEDÁNÍ VÝTĚŽKU Z KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ 
AKCE VÝROČNÍ CENA MĚSTA 2018 O. P. S. POST BELLUM, IČO: 26548526 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Město Čelákovice dne 28. 10. 2018 pořádá „Slavnostní večer u příležitosti udělení 
Výroční ceny města Čelákovic 2018“ s koncertem. Součástí započaté tradice je 
charitativní charakter akce, kdy je výtěžek ze vstupného městem darován dobročinné 
organizaci. Pro tento rok schválilo ZM usnesením 25/2018/4.2 ze dne 27. 6. 2018 
věnovat výtěžek ze vstupného o. p. s. Post Bellum, IČO: 26548526, se sídlem: 
Štěpánská 704/61, 110 00  Praha 1. 
Vzhledem k výši vstupného 150 Kč lze očekávat výtěžek vyšší než 20 000 Kč. 
ZM je tedy předložena ve smyslu § 85, písmena b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, ke schválení Darovací smlouva č. SML/2018/220 mezi městem 
Čelákovice jako dárcem a o. p. s. Post Bellum jako obdarovaným. 
 
Post Bellum, o. p. s., je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává  
a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Založila ji skupina 
českých novinářů a historiků, kteří se potkávali na tiskových konferencích a výročních 
pietních akcích a byli přesvědčeni, že pamětníci musí dostat příležitost svůj příběh 
vyprávět vcelku, souvisle a detailně. 
Stěžejním projektem o. p. s. Post Bellum se proto stala „Paměť národa“, sbírka 
vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z období 
totalit 20. století. Dnes sbírka čítá tisíce zpracovaných pamětníků a jako internetový 
archiv je přístupná široké veřejnosti – www.postbellum.cz. 
V současné době organizece připravuje výstavu ke 100. výročí republiky,  
v prostorách bývalého pomníku J. V. Stalina na pražské Letné, která ukáže mladým 
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lidem, domácím i zahraničním návštěvníkům, dramatické okamžiky 100 let naší 
země. Interaktivní projekce, audiovizuální drama, videomapping, artefakty, 
doprovodný program a hlavně příběhy konkrétních lidí, které o. p. s. Post Bellum 
zaznamenala pro „Paměť národa“. Termín výstavy: říjen–prosinec 2018. Na tento 
projekt organizace sbírá finanční prostředky s cílem 10 000 000 Kč. 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Předkladatel a odbor ŠIK doporučují schválit navržené usnesení č. 2.1. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Příjem: paragraf 3319, položka 2111; výdaj: paragraf 6171, položka 5229. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
25/2018/4.2 ze dne 27. 6. 2018 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 

2.1 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/2018/220 mezi městem Čelákovice, jako dárcem a o. p. s. Post 
Bellum, Praha 1, IČO: 26548526, jako obdarovaným. 

 
PŘÍLOHY 
 

Darovací smlouva č. SML/2018/220. 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Marie Vávrová, 
vedoucí odboru ŠIK 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka, 
právník Městského úřadu 

 


