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       V Čelákovicích dne 23. 4. 2019 

 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

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

místostarosta I 

 
……………………………………………… 

Jana Pezlová, referent 
odboru školství, informací a kultury  

 
MATERIÁL Č. 4.6 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 4/2019 DNE 7. 5. 2019 
 
Žádost o „individuální“ dotaci – Římskokatolická farnost Čelákovice, IČ 
43751113, se sídlem Na Hrádku 455, 250 88 Čelákovice 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic 
SML/2019/105/DI-CPR1 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Římskokatolická farnost Čelákovice nabízí prostor sálu a farní zahrady širší 
veřejnosti pro pořádání společenských a kulturních akcí. K zajištění vyššího komfortu 
nabízených prostor je nutné sál vybavit drobným nábytkem a zařízením. V letošním 
roce se počítá s následujícími akcemi: Velikonoční jarmark s výkladem tradic a 
zvyků, Velikonoční koncert, oslava Letnic, Noc kostelů, Posvícení, Dožínkový jarmark 
s bohatým kulturním programem, Pouť do Staré Boleslavi, Adventní jarmark a 
koncerty. 
 
Římskokatolická farnost Čelákovice žádá o dotaci ve výši 230 000 Kč na rekonstrukci 
a vybavení sálu.   
 
Římskokatolická farnost Čelákovice, podala v roce 2019 již jednou žádost  
o individuální dotaci z rozpočtu města Čelákovic a to na celoroční činnost. 
Zastupitelstvo města Čelákovic rozhodlo o podpoření činnosti dotací ve výši 14 000 
Kč. Dle čl. 4.4 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/6/2018 ze 
dne 27. 11. 2018 – Žádost o individuální dotaci lze podat pouze jednou v průběhu 
kalendářního roku, pokud poskytovatel nestanoví jinak, nejpozději však do 31. 10. 
daného roku. Rada města Čelákovic na svém jednání dne 2. dubna 2019 usnesením 
č. 6.5.1 udělila výjimku z čl. 4.4 výše uvedených Zásad. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
par. 3330, pol. 5223 

4.6 

Zastupitelstvo města Čelákovic 
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Rada města Čelákovic doporučuje vyhovět žádosti o individuální dotaci z rozpočtu 
města Čelákovic. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení Rady města Čelákovic č. 27/2018/6.1 ze dne 27. 11. 2018, č. 7/2019/6.5.1 
ze dne 2. 4. 2019  
 
PŘÍLOHY 
 
SML/2019/105/DI-CPR1 
 
NÁVRH USNESENÍ 
4.6.1 
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 Římskokatolické farnosti Čelákovice, IČ 
43751113, se sídlem Na Hrádku 455, 250 88 Čelákovice, ve výši 230 000 Kč, na 
účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/03369/2019-OŠIK/106 ze dne 22. 3. 2019 - na 
rekonstrukci a vybavení sálu v areálu Děkanství. 
 
4.6.2 
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/2019/105/DI-CPR1 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a Římskokatolickou farností Čelákovice, se 
sídlem Na Hrádku 455, 250 88 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 

 


