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       V Čelákovicích dne 26. 4. 2019 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

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

místostarosta I 

 
……………………………………………… 

Dagmar Vitáčková, 
referent OŠIK 

 
 
 
MATERIÁL Č. 7 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 4/2019 DNE 7. 5. 2019 
 
 
VÝROČNÍ CENA MĚSTA 2019 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Podmínky udělení „Výroční ceny města Čelákovic“, postup pro podání a vyhodnocení 
návrhů upravuje „Statut Výroční ceny města Čelákovic“ I/9/2018 ze dne 12. 12. 2018. 
Náležitosti podaných návrhů posoudil odbor školství, informací a kultury a předložil je 
Radě města. 
Bylo podáno celkem 6 návrhů kandidátů „Výroční ceny města Čelákovic 2019“ 
(stanovený termín podání byl nejdéle do 31. 3. 2019). 
Rada města Čelákovic dne 25. 4. 2019 projednala (usnesení č. 9/2019/6.4.1) 
doručené návrhy na udělení „Výroční ceny města Čelákovic 2019“. 
Z důvodu nesplněných předepsaných formálních náležitostí Statutu Výroční ceny 
města Čelákovic I/9/2018 ze dne 12. 12. 2018. Rada města Čelákovic usnesením  
č. 9/2019/6.4.2 vyřadila 4 návrhy (č. 1 – podán pí M M
a p. M  Macháčkem, č. 2 – podán PhDr. M  D  č. 3 – podán  
pp. T J , M T a Vl V  a č. 4 – podán  
p. M  L  I ). 
2 návrhy splňující formální náležitosti Statutu Výroční ceny města Čelákovic I/9/2018 
ze dne 12. 12. 2018 na udělení „Výroční ceny města pro rok 2019“ Rada města 
Čelákovic předkládá dle usnesení č. 9/2019/6.4.3 Zastupitelstvu města s tímto 
stanoviskem: 
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Čelákovic udělit „Výroční cenu města 
Čelákovic 2019“ paní Jarmile Volfové za dlouholeté působení v samosprávě města 
Čelákovic, za šíření dobrého jména města v celé České republice i zahraničí, a za 
významný přínos v uplatňování principů svobody a demokracie. 
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Město Čelákovice dne 28. 10. 2019 pořádá „Slavnostní večer u příležitosti udělení 
Výroční ceny města Čelákovic 2019“ s koncertem Michala Prokopa & Framus Five – 
tentokrát s důrazem na 30. výročí politických změn v Československu v roce 1989. 
Součástí tradice je charitativní charakter akce – pro tento v pořadí již 7. ročník, je 
návrh podpořit nadaci Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, sídlo: Senovážné 
nám. 994/2, 110 00  Praha 1, IČO: 00406066. 
 
Výbor dobré vůle založila paní Olga Havlová, první manželka prezidenta České 
republiky, počátkem roku 1990 v tradici Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných  
a Charty 77. Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, 
kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti  
a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Svým působením  
se nadace snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv  
a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot. 
Nadace dbá zejména na odborný přístup při posuzování žádostí a na účelné využití 
každého nadačního příspěvku, na pohotové poskytování pomoci a udržování 
kontaktů s dárci i obdarovanými – aktuálně v těchto programech: Cesty k integraci, 
Obyčejný život, Nejdřív střecha, Senior, Paliativní péče, Fond vzdělání, Sasakawa 
Asthma Fund, Pomoc dětem s DMO (dětskou mozkovou obrnou), Stipendia Nikoly 
Tesly a Active Citizens Fund. 
 
Návrhy kandidátů na udělení „Výroční ceny města Čelákovic“ pro rok 2019: 

pořadí 
podání 

datum 
podání 

č. j. návrh trvalé 
bydliště 

navrhovatel/é adresa 

5 29. 3. 2019 MUC/03688/
2019-OŠIK-
111 

Jarmila 
Volfová,  

250 88  
Čelákovice 

Ladislav 
Weyrostek 

250 88  Čelákovice 

6 29. 3. 2019 MUC/03694/
2019-OŠIK-
112 

Mgr. Miloš 
Bukač,  

250 88  
Čelákovice 

PhDr. Zdeňka 
Tichá 250 88  Čelákovice 

 
Odůvodnění návrhů kandidátů na udělení „Výroční ceny města Čelákovic“ pro 
rok 2019: 
Jarmila Volfová (spoluzakladatelka Občanského fóra v Čelákovicích, dlouholetá 
členka Zastupitelstva i Rady města Čelákovic, podnikatelka v oblasti rostlinné výroby, 
členka Olivovy nadace a Církve československé husitské) 
– za dlouholeté působení v samosprávě města Čelákovic, za šíření dobrého 
jména města v celé České republice i zahraničí, a za významný přínos  
v uplatňování principů svobody a demokracie; 
 
Mgr. Miloš Bukač (učitel – nejdéle působící na ZŠ v ulici J. A. Komenského (41 let), 
dlouholetý člen Zastupitelstva města Čelákovic, pedagog volnočasových aktivit dětí a 
mládeže, sportovec a pořadatel sportovních soutěží) 
– za celoživotní přínos v oblasti sportovní výchovy dětí a mládeže a šíření 
dobrého jména města Čelákovic v České republice i v zahraničí. 
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Čelákovic udělit „Výroční cenu města 
Čelákovic 2019“ paní Jarmile Volfové za dlouholeté působení v samosprávě města 
Čelákovic, za šíření dobrého jména města v celé České republice i zahraničí, a za 
významný přínos v uplatňování principů svobody a demokracie. 
Předkladatel doporučuje schválit usnesení č. 7.1. a 7.2 a OŠIK č. 7.2. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Příjem: paragraf 3319, položka 2111; výdaj: paragraf 6171, položka 5229. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení RM č. 9/2019/6.4.1, č. 9/2019/6.4.2 a 9/2019/6.4.3 ze dne 25. 4. 2019. 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 

7.1 Zastupitelstvo města uděluje Výroční cenu města Čelákovic 2019  
paní Jarmile Volfové za dlouholeté působení v samosprávě města 
Čelákovic, za šíření dobrého jména města v celé České republice  
i zahraničí, a za významný přínos v uplatňování principů svobody  
a demokracie. 
 
7.2 Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. b) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
předání výtěžku ze vstupného na slavnostní večer, který bude uspořádán 
u příležitosti předání Výroční ceny města Čelákovic za rok 2019, nadaci 
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Senovážné nám. 994/2, 110 00  
Praha 1, IČO: 00406066. 

 
PŘÍLOHY 
 

1. Návrh na kandidáta Výroční ceny města Čelákovic 2019 – Jarmila Volfová; 
2. Návrh na kandidáta Výroční ceny města Čelákovic 2019 – Mgr. Miloš Bukač; 
3. Statut Výroční ceny města Čelákovic I/9/2018 ze dne 12. 12. 2018. 

 
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 

 


