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       V Čelákovicích dne 31. 1. 2020 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

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

místostarosta II 

 
……………………………………………… 

Marie Vávrová 
vedoucí odboru školství, 

 informací a kultury 
 
 
MATERIÁL Č. 2.1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 11/2010 DNE 26. 2. 2020 
 
 
Posouzení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/7/2019  
Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky  
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Na základě podnětu občana provedl Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
Ministerstva vnitra České republiky (dále ve zkratce MV ČR) posouzení Zásad pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/7/2019 (dále jen „Zásad“) a šetření 
ve věci neposkytnutí dotace žadateli s odkazem na čl. 3 odst. 3.13 citovaných Zásad.  
Dne 10. 12. 2019 bylo město Čelákovice vyzváno k zaslání svého vyjádření 
a příslušných dokumentů.      
(Cit. čl. 3 odst. 3.13: Stejně tak nevyhoví poskytovatel žádosti, pokud jsou vedeny 
soudní spory mezi poskytovatelem nebo jím zřízenými organizacemi a žadatelem.) 
Z přiložené anonymizované verze Posouzení Zásad je zřejmé, že Odbor správy, 
dozoru a kontroly MV ČR požádal o stanovisko Ministerstvo financí (dále ve zkratce 
MF ČR) a Ministerstvo spravedlnosti.  
MV ČR se v dané věci přiklání k právnímu názoru MF ČR, jakožto gestora zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které nepovažuje 
podmínku uvedenou v čl. 3 odst. 3.13 posuzovaných Zásad za diskriminační. MV ČR 
uzavírá tímto své šetření a nevyužívá dozorových pravomocí dle § 124 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje Zastupitelstvu města Čelákovic schválit předložený návrh 
usnesení č. 11/2020/2.1. 
 

Zastupitelstvo města Čelákovic 

2.1 
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VZTAH K ROZPOČTU 
 
Metodika pro plnění v rámci par. 3419, pol. 5222 a par. 3399, pol. 5222 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení RM č. 19/2019/6.4 ze dne 20. 8. 2019 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města Čelákovic 
2.1 bere na vědomí výsledky šetření ve věci Zásad pro poskytování dotací 
z rozpočtu města Čelákovic I/7/2019 a jejich posouzení Odborem veřejné 
správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky ze dne  
13. 1. 2020.     
 
 
PŘÍLOHY 
Posouzení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/7/2019 
Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR ze dne 13. 1. 2020 
 
 
 

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 

 
 


