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       V Čelákovicích dne 9. 10. 2019 

 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

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

místostarosta I 

 
……………………………………………… 

Jana Pezlová, referent 
odboru školství, informací a kultury  

 
MATERIÁL Č. 4. PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 8/2019 DNE 23. 10. 2019 
 
Žádost o výjimku z čl. 3.13 a 4.4 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Čelákovic I/6/2018 ze dne 27. 11. 2018  
Žádost o „individuální“ dotaci – TJ Spartak Čelákovice, z. s., IČ 43750567, se 
sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic 
SML/2019/262/DI-SPP11 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
TJ Spartak Čelákovice, z. s., podal dne 13. 9. 2019 pod čj.: MUC/10189/2019-
OŠIK/225 opakovanou žádost o individuální dotaci na celoroční činnost ve výši 
1 351 000 Kč. 
 
TJ Spartak Čelákovice, z. s., požádal o dotaci na celoroční činnost již dne 9. 1. 2019 
pod čj.: MUC/00316/2019-OŠIK/24, Zastupitelstvo města Čelákovic rozhodlo na 
svém zasedání dne 13. 2. 2019 usnesením č. 3/2019/2.2 nevyhovět žádosti 
z důvodu porušení článku 3.13 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Čelákovic I/6/2018. 
TJ Spartak Čelákovice, z. s., požádal Radu města Čelákovic o udělení výjimky 
z článku 3.13 – „Stejně tak nevyhoví poskytovatel žádosti, pokud jsou vedeny soudní 
spory mezi poskytovatelem nebo jím zřízenými organizacemi a žadatelem“ a z článku 
4.4 – „Žádost o individuální dotaci lze podat pouze jednou v průběhu kalendářního 
roku, pokud poskytovatel nestanoví jinak, nejpozději však do 31. 10. daného roku“, 
ze Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/6/2018. Rada města 
Čelákovic jednala o žádosti dne 1. 10. 2019. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Na paragrafu 3419, položce 5222 nejsou již žádné finanční prostředky. 
 

4. 

Zastupitelstvo města Čelákovic 
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Rada města Čelákovic projednala žádost o výjimku z čl. 3.13 a 4.4 Zásad pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/6/2018 ze dne 27. 11. 2018 dne  
1. 10. 2019. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení Rady města Čelákovic č. 27/2018/6.1 ze dne 27. 11. 2018; 
Usnesení Rady města Čelákovic č. 3/2019/6.6 ze dne 5. 2. 2019; 
Usnesení Zastupitelstva města Čelákovic č. 3/2019/2.2 ze dne 13. 2. 2019; 
 
PŘÍLOHY 
 
SML/2019/262/DI-SPP11 
 
NÁVRH USNESENÍ 
4.1A 
Zastupitelstvo města Čelákovic neuděluje výjimku z čl. 3.13 a 4.4 Zásad pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/6/2018 ze dne 27. 11. 2018, 
k žádosti o individuální dotaci z rozpočtu města Čelákovic podanou TJ Spartak 
Čelákovice, z. s. 
 
4.2A 
Zastupitelstvo města Čelákovic rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  
o neposkytnutí individuální dotace TJ Spartak Čelákovice, z. s., IČ 43750567, se 
sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice, ve výši 1 351 000 Kč, na účel 
vyjádřený v žádosti čj. MUC/10189/2019-OŠIK/225 ze dne 13. 9. 2019 – na 
náklady spojené s celoroční činností, z důvodu neudělení výjimky z čl. 3.13 a 
4.4 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/6/2018. 
 
4.1B 
Zastupitelstvo města Čelákovic uděluje výjimku z čl. 3.13 a 4.4 Zásad pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/6/2018 ze dne 27. 11. 2018, 
k žádosti o individuální dotaci z rozpočtu města Čelákovic podanou TJ Spartak 
Čelákovice, z. s. 
 
4.2B 
Zastupitelstvo města Čelákovic rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  
o neposkytnutí individuální dotace TJ Spartak Čelákovice, z. s., IČ 43750567, se 
sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice, ve výši 1 351 000 Kč, na účel 
vyjádřený v žádosti čj. MUC/10189/2019-OŠIK/225 ze dne 13. 9. 2019 – na 
náklady spojené s celoroční činností. 
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4.1C 
Zastupitelstvo města Čelákovic uděluje výjimku z čl. 3.13 a 4.4 Zásad pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/6/2018 ze dne 27. 11. 2018, 
k žádosti o individuální dotaci z rozpočtu města Čelákovic podanou TJ Spartak 
Čelákovice, z. s. 
 
4.2C 
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 TJ Spartak Čelákovice, z. s., IČ 43750567, se 
sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice, ve výši …………. Kč, na účel 
vyjádřený v žádosti čj. MUC/10189/2019-OŠIK/225 ze dne 13. 9. 2019 – na 
náklady spojené s celoroční činností. 
 
4.3C 
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/2019/262/DI-SPP11 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a TJ Spartak Čelákovice, z. s., se sídlem 
Masarykova 585, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy  
a návrhu usnesení odpovídá: 

- 
………………………………………… 

- 

- 
……………………………………………… 

- 
 


