
Zastupitelstvo města č. 9/2019 

 

 
 

 

ZÁPIS č. 9  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 21. 11. 2019 od 18.45 hodin 

 
 
Přítomni:    16 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:   Ing. Martin Bajer, Jiří Hanzl, Bc. Ondřej Holzman, PhDr. Zdeňka Tichá 
 

 
Nepřítomen: Ing. arch. Marek Tichý 
 
Zasedání se uskutečnilo od 18.45 hod. v zasedací místnosti MěÚ Čelákovice, Stankovského 1650. 

 
Starosta města přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně 
ohlášeno a svoláno, a že přítomno je 16 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet.  
 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Ing. Miroslava Opu, Ph.D. a Ing. arch. Marka Tichého. Z důvodu 
nepřítomnosti Ing. arch. Marka Tichého navrhl starosta Mgr. Miloše Bukače. Mgr. Miloš Bukač se ze 
zdravotních důvodů omluvil. Starosta navrhl Mgr. Jindru Chourovou. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu Ing. Miroslava Opu, Ph.D. a Mgr. Jindru Chourovou. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – Ing. Opa, Ph.D., Mgr. Chourová – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: Jana Vondráčková, Milena Přívozníková a Petr Kabát.  
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Jana Vondráčková, Milena Přívozníková a Petr Kabát. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – pí Přívozníková – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
Program: 
1. Dotace TJ Spartak Čelákovice, z. s. 

 
 
Návrh usnesení: 
1.3 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM.  
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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1. 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 
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 1.351.000,00 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 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 projednala výjimku dne 1. 10 2019 a Zastupitelstvo města 
Čelákovic jednalo o výjimce dne 23. 10. 2019. 
 

Ing. Studnička, PhD. – vyjádřil se k předloženému materiálu. 
Mgr. Chourová a p. Spilka oznámili střet zájmu z důvodu členství v TJ Spartak Čelákovice, z. s 

 

Návrh usnesení: 

1.4 ZM uděluje výjimku 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. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 

 

Na zasedání ZM se v 18:56 hod. dostavil Ing. arch. Marek Tichý. 

Přítomno je 17 členů zastupitelstva. 

 
 
Ing. Studnička, PhD. – žádost, která byla podána žadatelem, je na částku 1.351.000,00 Kč. Při podání 
žádosti o dotace na celoroční činnost je určen vzorec, podle kterého se postupuje. Určitý podíl je 
vyčleněn v rozpočtu města na podporu sportovních subjektů, přičemž z této částky je část určena na 
členskou základnu, část je určena na údržbu, opravy majetku a vše co s tím souvisí, resp. na pořízení 
výrobků, služeb, zboží, které jsou uznatelnými náklady v souladu se žádanou dotací. V minulém roce 
dostal TJ Spartak Čelákovice, z. s. dotaci ve výši 595.000,00 Kč s tím, že naše úvaha při poskytnutí 
dotace by měla vycházet z určitého dělení, které je v Čelákovicích zaběhlé. Toto dělení bylo uplatněno i 
pro všechny dotace na celoroční činnosti. Je nutné zohlednit, že prvních 8 měsíců v roce byl veden 
soudní spor, takže dotace by měla odpovídat čtyřměsíčnímu období, během kterého už máme právní 
jistotu, že soudní spor není veden tj. za měsíce září až prosinec. ZM je velkorysé a nechce TJ Spartak 
Čelákovice, z. s. trestat za to, že o dotaci nerozhodlo dříve, ale chtělo mít jistotu, že soudní spor není 
veden a nemusí být udělena žádná výjimka. 
U návrhu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, pokud bude schválen, je ZM taktéž velkorysé, 
protože uvedeného účelu, na který bude dotace poskytnuta, tj. na celoroční činnost předmětného spolku, 
má být dosaženo v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Je to stejný režim jako u všech ostatních 
subjektů, i když o nich ZM rozhoduje na zasedáních v březnu či v květnu, takže ti kdo žádají na celoroční 
činnosti, to mají od 1. 1. Tento spolek nebude znevýhodněn tím, že by nemohl uplatnit daňové doklady při 
finančním vyúčtování dotace za období dřívější, než o kterém rozhodne zastupitelstvo. Při výpočtu výše 
dotace vycházíme z toho, že vzhledem k vyčleněným prostředkům by se jednalo o celoroční činnost, tak 
by to byla částka cca 600 tis. Kč odpovídající členské základně. Pokud jí vydělíme dvanácti měsíci  
a vynásobíme čtyřmi, na které ta finanční částka náleží, tak by vyšlo zhruba 200 tis. Kč. Navrhl poskytnutí 
dotace TJ Spartak Čelákovice, z. s. ve výši 250 tis. Kč. Zdůraznil, že RM i ZM se snažili vyhovět 
žadatelům, kteří jsou členy TJ Spartak Čelákovice, z. s., poskytnutím individuální dotace na jednorázové 
akce a projekty. Bylo vnímáno, že TJ Spartak není oprávněným příjemcem finančních prostředků, ale 
s ohledem, že se jedná o tradiční akce a podporu dětí, tak v průběhu tohoto roku byly samosprávními 
orgány schváleny dotace ve výši cca 140 tis. Kč. Většina těchto peněz byla určena na aktivity, které úzce 
souvisí s TJ Spartak Čelákovice, z. s. 
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Ing. arch. Tichý – navrhl, aby TJ Spartak Čelákovice, z. s. byla přidělena částka 1.351 tis. Kč, tak jak je 
uvedeno v žádosti o dotaci. 
Ing. Studnička, PhD. – u sportu se vyhovuje žádostem o dotaci zhruba v míře 40 %. V žádostech je 
celkem požadováno 2x až 2,5x více finančních prostředků než je vyčleněno v rozpočtu města. V minulém 
roce TJ Spartak Čelákovice, z. s. žádal 1.200 tis. Kč a obdržel 595 tis. Kč. Na výpočet je přesně daný 
vzorec – členská základna, údržba, pořizování majetku (týká se pouze čtyřech subjektů, které nějaký 
majetek vlastní). Vychází to jednak z vyčleněných prostředků na členskou základnu a další peníze jsou 
na údržbu a pořizování majetku. 
Ing. arch. Tichý – na základě podaného vysvětlení upravil svůj návrh, tak aby TJ Spartak Čelákovice, z. s. 
obdržel dotaci ve stejné výši jako minulý rok, tj. 595 tis. Kč. 
Ing. Studnička, PhD. – zopakoval, že již řada členů TJ Spartak Čelákovice, z. s. obdržela individuální 
dotace na jednorázové akce a projekty ve výši 138 tis. Kč. 
P. M. L. I. – požádal o vysvětlení, kde je v podmínkách pro udělování dotací uvedeno krácení dotací. 
Ing. Studnička, PhD. – zásady I/6/2018 neobsahují žádný vzorec, pro přerozdělování dotací. Vzorec na 
přerozdělování dotací pro sportovní subjekty obsahují zásady I/7/2019, které jsou účinné až od  
1. 12. 2019. Na semináři k přidělování dotací, který se konal 20. 11. 2019, byli přítomní s tímto striktním 
vzorcem – zásadou, který bude použit, seznámeni a pracovní skupina s ním nic nezmůže. V roce 2019 
rozhodování o výši poskytnutých dotací bylo plně v rukách pracovní skupiny. 
P. M. L. I. – je někde v podmínkách napsáno, když se podá žádost podruhé, potřetí atd. anebo, když se 
podá v listopadu na celoroční činnost, že se celoroční činnost bude počítat pouze ze dvou měsíců, které 
v roce zbývají? 
Ing. Studnička, PhD. – pokud někdo podá žádost v listopadu na celoroční činnost, tak jí nesmí být 
vyhověno, protože žádosti lze podávat do 31. 10. 2019, to je v zásadách striktně uvedeno. 
P. M. L. I. – kde se v podmínkách nachází formulka, že může být takto krácena dotace? 
Ing. Studnička, PhD. – za prvé, v zásadách je uvedeno, že na dotaci není právní nárok a že nemusí být 
poskytnuta v plné výši. Za druhé, žádost je podána na celoroční činnost, podána byla 13. 9. 2019, tedy 
plně v souladu se zásadami a ve veřejnoprávní smlouvě je v článku 1.2 jasně uvedeno, že individuální 
dotace je poskytována na náklady spojené s celoroční činností spolku v souladu s individuální žádostí  
a znovu uvedeného účelu má být dosaženo od 1. 1. do 31. 12. Není to uvedeno v žádných podmínkách. 
Pracovní skupina má poradní hlas a rozhodnutí je v rukách RM nebo ZM podle výše požadované dotace. 
Starosta – technické záležitosti na přidělování dotací řeší zásady, částku, která se přidělí, je individuálně 
stanovena na základě jednání pracovní skupiny. O dotaci rozhoduje ZM a může si s částkami hrát  
a každý zastupitel může podat protinávrh. 
Ing. Studnička, PhD. – v podmínkách pro rok 2020 je fixní částka na děti 1.500 Kč, výrazně chceme 
podporovat děti a mládež ve věku 0 až 19 let. 
Mgr. Bukač – sdělil, že se poprvé setkal s informací, že se dotace TJ Spartak Čelákovice, z. s. zkrátí na 
čtyři měsíce. 
P. Spilka – podpoří návrh Ing. arch. Tichého, aby peníze dostaly děti. 
 
 
Protinávrh usnesení: předloženo Ing. arch. Markem Tichým, Mgr. Milošem Bukačem a p. Martinem 
Spilkou 
ZM 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 595.000,00 Kč, na účel vyjádřený v žádosti  
čj. MUC/10189/2019-OŠIK/225 ze dne 13. 9. 2019 – na náklady spojené s celoroční činností. 
Hlasování: pro 9, proti – Mgr. Skalický, Ing. Reisiegelová, p. Kabát, pí Ottl, Ing. Studnička, PhD.,  
Ing. Pátek, Ing. Opa, Ph.D., pí Volfová – 8, zdržel se 0 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrhy usnesení: 
1.5 ZM 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 250.000,00 Kč, na účel vyjádřený v žádosti  
čj. MUC/10189/2019-OŠIK/225 ze dne 13. 9. 2019 – na náklady spojené s celoroční činností. 
Hlasování: pro 14, proti – Mgr. Bukač, Ing. arch. Tichý – 2, zdržel se – Ing. arch. Douděrová – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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1.6 ZM 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. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, Ing. arch. Tichý – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Mgr. Bukač – kdy bude zprovozněna lávka ze Sadů 17. listopadu směrem k ZUŠ? V plánu je uveden až 
březen. 
Starosta – ano toto odpovídá.  
Ing. Opa, Ph.D. – je to plán s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám. Jelikož je počítáno s rezervou, že 
může teplota poklesnout pod 5 °C, kdy tato technologie nemůže být použita. 
Mgr. Bukač – jak je to s Miličínem? 
Starosta – bude projednáváno na RM příští týden. 
 

 
 
 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovice bylo ukončeno dne 21. 11. 2019 v 19:12 hod. 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 21. 11. 2019 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Ing. Miroslav Opa, Ph.D. 
 
 
Mgr. Jindra Chourová 
 
 
 
 
Příloha: Zápis z dotazů s občany 


