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       V Čelákovicích dne 22. 5. 2020 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

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

místostarosta I 

 
……………………………………………… 

Dagmar Vitáčková, 
referent OŠIK 

 
 
 
MATERIÁL Č. 5 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 13/2020 DNE 24. 6. 2020 
 
 
VÝROČNÍ CENA MĚSTA 2020 
 
 
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 7 návrhů kandidátů „Výroční ceny města Čelákovic 
2020“ (stanovený termín podání byl nejdéle do 31. 3. 2020). Všechny návrhy splnily 
předepsané formální náležitosti. 
Drobným formálním nedostatkem, který je akceptovatelný, v návrhu č. 4 podaném  
M  L I , je nesprávné uvedení názvu ulice J. A. Komenského (jen 
Komenského) v případě bydliště kandidáta J  Š . 
 
Rada města předkládá Zastupitelstvu města doručené návrhy, splňující předepsané 
formální náležitosti Statutu Výroční ceny města Čelákovic I/9/2018 ze dne  
12. 12. 2018, na udělení Výroční ceny města Čelákovic pro rok 2020 s tímto 
stanoviskem: 
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města udělit „Výroční cenu města Čelákovic 
2020“ Mgr. Miloši Bukačovi za dlouholetou pedagogickou činnost, zásluhy v rozvoji 
základního a středního školství a sportu na území města Čelákovic a mimořádnou 
aktivitu v oblasti zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit dětí a mládeže, díky 
kterým je šířeno dobré jméno města Čelákovic nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. 
 
Město Čelákovice dne 28. 10. 2020 pořádá „Slavnostní večer u příležitosti udělení 
Výroční ceny města Čelákovic 2020“ s koncertem Jožky Černého se skupinou. 
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Součástí tradice je charitativní charakter akce – pro tento v pořadí již 8. ročník, je návrh 
finančně podpořit Sportovní klub vozíčkářů Praha, z. s., sídlo: Ovčárská č. p. 471,  
108 00  Praha 10 – Malešice, IČO: 43001513,  
 
Sportovní klub vozíčkářů Praha, z. s., (založen v září 1991) 
Hlavním posláním klubu je vytváření podmínek tělesně hendikepovaným ke sportovní 
činnosti. Má široký záběr sportovních aktivit po celé České republice i v zahraničí.  
V současné době čítá více než sto členů a sedm oddílů (stolní tenis, florbal, lyžování 
a orientační závod, potápění, outdoorový oddíl a tanec). Statutárním zástupcem – 
předsedkyní je pí Michaela Krunclová, www.skvpraha.org/skv-praha. 
Sportovní klub vozíčkářů Praha pomáhá postiženým vyrovnat se s imobilitou, která má 
devastující účinky nejen na tělesné zdraví, ale i na psychiku. 
Právě sport je pro adaptaci nesmírně důležitý pomocník – zlepšuje fyzickou kondici, 
učí postižené co nejlépe využívat zbylých pohybových schopností, přispívá  
k rehabilitaci, zvedá sebevědomí, sdružuje lidi s podobným osudem, umožňuje zažít 
krásné chvíle s kamarády i s rodinou, dává pocit uspokojení z vlastních výkonů,  
v mnoha případech pomůže najít novou životní náplň. Při společném sportu zdravých 
a hendikepovaných mizí bariéry. 
 
 
Návrhy kandidátů na udělení „Výroční ceny města Čelákovic“ pro rok 2020: 

pořadí 
podání 

datum 
podání 

č. j. návrh trvalé bydliště navrhovatel/é adresa 

1 22.01.2020 MUC/0081
6/2020-
OŠIK-032 

prof. MUDr. Aleš 
Bartoš, Ph.D.,  
*

 
250 88  Čelákovice 

Ing. arch. I  
V  

     Ing. 
, DiS. 

 

     PharmDr. 
S

 

2 09.03.2020 MUC/0265
8/2020-
OŠIK-066 

Mgr. Miloš Bukač,  
*

 
250 88  Čelákovice 

Ing. P
S , PhD. 

     Ing. Jo P  

     Mgr. Ji
C

 

     Al  K  

     J Vo  

     Bc. On
H

 

     Ing. Mi
, Ph.D. 

 

     J H  

     P K  

     Ma  S  

     Ing. M
Re

 

     Ing. arch. K
D  

 

     J
V
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     P Ji  

     Mi  
P

 

     N  O  

     Mgr. M
Sk

 

     Ing. M B  

3 25.03.2020 MUC/0314
8/2020-
OŠIK-077 

Jaroslav Špaček,  

250 88  Čelákovice 

M
M

250 88  Čelákovice 
     PhDr. L

P
 

     M M  

4 30.03.2020 MUC/0324
9/2020-
OŠIK-079 

Jaroslav Špaček,  

250 88  Čelákovice 

M  L
I 250 88  Čelákovice 

5 30.03.2020 MUC/0325
0/2020-
OŠIK-080 

Jaroslav Špaček,  
*

250 88  Čelákovice 

T J
250 88  Čelákovice 

     M Ti  

     Vl  Vl  

6 30.03.2020 MUC/0325
1/2020-
OŠIK-081 

Ing. Václav Špaček, 
250 88  Čelákovice 

K L
250 88  Čelákovice 

     Mgr. V
Šu

 

     Ja  J  

7 30.03.2020 MUC/0325
2/2020-
OŠIK-082 

Mgr. Miloš Bukač,  
250 88  Čelákovice 

PhDr. Z
T 250 88  Čelákovice 

 
 
Odůvodnění návrhů kandidátů na udělení „Výroční ceny města Čelákovic“ pro 
rok 2020: 
prof. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. (lékař – diagnostika, léčení a výzkum neurologických 
onemocnění, publicista – autor mnoha vědeckých prací publikovaných v České 
republice i v zahraničí, držitel řady vyznamenání a průmyslových vzorů v oboru, od 
prosince 2019 univerzitní profesor) 
– za mimořádný přínos v oblasti neurologie, zásluhy o všeobecné zdraví občanů 
a šíření dobrého jména města Čelákovic a celé České republiky ve světě; 
 
Mgr. Miloš Bukač (učitel – nejdéle působící na ZŠ v ulici J. A. Komenského (42 let), 
dlouholetý člen Zastupitelstva města Čelákovic, pedagog volnočasových aktivit dětí a 
mládeže, sportovec a pořadatel sportovních soutěží) 
– za dlouholetou pedagogickou činnost, zásluhy v rozvoji základního a středního 
školství a sportu na území města Čelákovic a mimořádnou aktivitu v oblasti 
zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit dětí a mládeže, díky kterým je 
šířeno dobré jméno města Čelákovic nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí; 
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Jaroslav Špaček (historik, archeolog, publicista, ředitel Městského muzea  
v Čelákovicích v letech 1972–2009) 
– za celoživotní práci ve prospěch kultury a kulturní paměti města, stejně tak za 
významný podíl na dokumentaci jeho historie; 
 
Ing. Václav Špaček (dlouholetý pracovník Geofyzikálního ústavu ČSAV, člen 
Občanského fóra, první polistopadový starosta města Čelákovic, od roku 1995 ředitel 
kabinetu ministra zemědělství ČR) 
– za uplatňování principů svobody a demokracie, mimořádné zásluhy o rozvoj 
města Čelákovic a za šíření jeho dobrého jména v celé České republice  
i zahraničí. 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města udělit „Výroční cenu města Čelákovic 
2020“ Mgr. Miloši Bukačovi za dlouholetou pedagogickou činnost, zásluhy v rozvoji 
základního a středního školství a sportu na území města Čelákovic a mimořádnou 
aktivitu v oblasti zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit dětí a mládeže, díky 
kterým je šířeno dobré jméno města Čelákovic nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. 
Předkladatel doporučuje schválit usnesení č. 5.1. a 5.2 a OŠIK č. 5.2. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Příjem: paragraf 3319, položka 2111; výdaj: paragraf 6171, položka 5229. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení RM č. 9/2020/6.1.1 a 9/2020/6.1.2 ze dne 14. 4. 2020. 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 

5.1 Zastupitelstvo města uděluje Výroční cenu města Čelákovic 2020  
Mgr. Miloši Bukačovi za dlouholetou pedagogickou činnost, zásluhy  
v rozvoji základního a středního školství a sportu na území města 
Čelákovic a mimořádnou aktivitu v oblasti zájmového vzdělávání  
a volnočasových aktivit dětí a mládeže, díky kterým je šířeno dobré jméno 
města Čelákovic nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. 
 
5.2 Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. b) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
předání finančního daru Sportovnímu klubu vozíčkářů Praha, z. s., 
Ovčárská 471, 108 00  Praha 10 – Malešice, IČO: 43001513. 

 
PŘÍLOHY 
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1. Návrh na kandidáta Výroční ceny města Čelákovic 2020 – prof. MUDr. Aleš 
Bartoš, Ph.D.; 

2. Návrh na kandidáta Výroční ceny města Čelákovic 2020 – Mgr. Miloš Bukač; 
3. Návrh na kandidáta Výroční ceny města Čelákovic 2020 – Jaroslav Špaček; 
4. Návrh na kandidáta Výroční ceny města Čelákovic 2020 – Jaroslav Špaček; 
5. Návrh na kandidáta Výroční ceny města Čelákovic 2020 – Jaroslav Špaček; 
6. Návrh na kandidáta Výroční ceny města Čelákovic 2020 – Ing. Václav Špaček; 
7. Návrh na kandidáta Výroční ceny města Čelákovic 2020 – Mgr. Miloš Bukač; 
8. 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 

 


