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       V Čelákovicích dne 12. 8. 2019 

 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

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

místostarosta I 

 
……………………………………………… 

Jana Pezlová, referent 
odboru školství, informací a kultury  

 
MATERIÁL Č. 2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 6/2019 DNE 21. 8. 2019 
 
Žádost o „individuální“ dotaci – Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., IČ 
43750877, se sídlem 28. října 961, 250 88 Čelákovice 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic 
SML/2019/184/DI-SPP10 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., postupně revitalizuje vnější vzhled stadionu 
„U Hájku“. V loňském roce proběhla kompletní výměna plotu v Jaselské ulici, kde je 
umístěno parkoviště pro občany cestující z železniční zastávky Čelákovice-Jiřina. Na 
podzim se počítá s výměnou oplocení mezi garáží a šatnovým objektem s restaurací 
a zbývá vyměnit nejzdevastovanější část plotu oddělující areál stadionu od parku „U 
Hájku“. Revitalizace areálu je členěna do několika etap tak, aby v roce 20021 mohly 
proběhnout důstojné oslavy 100 let fotbalu v Čelákovicích (sportovní akce, výstava, 
připravovaná publikace apod.).  
 
Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., žádá o dotaci z rozpočtu města Čelákovic ve 
výši 255 000 Kč na náklady spojené s rekonstrukcí a výměnou plotu mezi stadionem 
a parkem. 
 
Sportovní klub UNON Čelákovice, z. s., podal 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 345 000 
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 6. srpna 2019 usnesením 
č. 6.2.1 udělila výjimku z čl. 4.4 výše uvedených Zásad. 
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VZTAH K ROZPOČTU 
 
paragraf 3419, položka 5223 
 
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. 18/2019/6.2.2 
ze dne 6. 8. 2019  
 
PŘÍLOHY 
 
SML/2019/184/DI-SPP10 
 
NÁVRH USNESENÍ 
2.1 
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 Sportovnímu klubu UNION Čelákovice, z. s., IČ 
43750877, se sídlem 28. října 961, 250 88 Čelákovice, ve výši 255 000 Kč, na účel 
vyjádřený v žádosti čj. MUC/08623/2019-OŠIK 194 ze dne 31. 7. 2019 – na náklady 
spojené s rekonstrukcí a výměnou plotu mezi stadionem „U Hájku“ a parkem. 
 
2.2 
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/2019/184/DI-SPP10 mezi městem Čelákovice, 
jako poskytovatelem a Sportovním klubem UNION Čelákovice, z. s., se sídlem 
28. října 961, 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 

 


