
Pro jednání Zastupitelstva města Čáslavi                                                                                                    Zpráva číslo: 4 
konané dne 11.4.2022 

 
Rozdělení příspěvku od spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. pro rok 2022  

 

 
Předkládá: Martin Horský, místostarosta města 

Zpracovala: Martin Horský, místostarosta města  
                  
 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozdělení příspěvku na podporu sportovních, kulturních a sociálních aktivit ve 

městě Čáslavi, formou objednání reklamní a propagační činnosti od pořadatelů těchto aktivit, pro rok 2022 od 

společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. příjemcům ve výši: 
 

Organizace Výše příspěvku 

AC Čáslav                          15 000,00 Kč 

Bluegrassová asociace ČR (Banjo Jamboree Čáslav) 20 000,00 Kč 

Čáslavská servisní s.r.o. 101 000,00 Kč  
Domov důchodců Čáslav     60 000,00 Kč 

FK Čáslav z.s. 100 000,00 Kč 

Hokejový klub Čáslav      50 000,00 Kč 

Tenisový klub Čáslav       15 000,00 Kč 

TJ Sokol Čáslav                 20 000,00 Kč 

V-Team Čáslav                15 000,00 Kč 
 

Důvodová zpráva: 
Pro rok 2022 navrhuje Rada města Čáslavi schválit rozdělení příspěvku mezi navržené subjekty ve výši navržené 
v usnesení. Podle § 102 odst. 3 zákona o obcích jsou v kompetenci rady věci ze samostatné působnosti obce, pokud 
nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradí.  
 

V daném případě se jedná o finanční příspěvek jiného subjektu – AVE CZ příjemcům, které navrhuje město a nemusí 
nutně spadat pod schvalovací kompetenci zastupitelstva podle § 85 písm. c) zákona o obcích. 

Pro transparentnost výběru subjektů a jeho nezpochybnitelnost, rada města předkládá zastupitelstvu ke schválení výběr 
příjemců i výši jejich příspěvku ke schválení. 
 
Město Čáslav má uzavřenu smlouvu o spolupráci v souvislosti s provozováním skládky se společností AVE CZ 
odpadové hospodářství s.r.o, uzavřenou dne 13.9.2012. V rámci této smlouvy je AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. 
zavázáno přispívat každoročně na podporu sportovních, kulturních a sociálních aktivit formou objednání reklamní a 

propagační činnosti těchto aktivit v celkové výši 396.000,-Kč bez DPH za jeden kalendářní rok. 
Výběr aktivit, na které je příspěvek určen a rozdělení peněžních prostředků, podle čl. 4 bod 4.2., provádí město Čáslav.  
 

V roce 2013 (29.1., usnesením č. 38/2013) schválila Rada města Čáslavi Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě. 
 

V roce 2017 (28.3., usnesením č. 135/2017) schválila Rada města Čáslavi Dodatek č. 2. Podle tohoto dodatku měl výběr 
aktivit a rozdělení peněžních prostředků provádět poskytovatel podpory – spol. AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.   
 

V roce 2017 (RM 20.1.2017) a v roce 2018 (RM 23.4.2018) výběr aktivit a rozdělení peněžních prostředků Rada města 
spol. Čáslavi neschvalovala, brala pouze na vědomí subjekty, kterým příspěvek spol. AVE CZ poskytla. 
 

Dne 15.5.2019 (usnesením č. 269/2019) Rada města Čáslavi schválila rozdělení příspěvku mezi subjekty, s kterými 

spol. AVE CZ smlouvy o poskytnutí příspěvku uzavřela.  



Do 1.6.2020 Rada města Čáslavi, zvolená v roce 2018, nebyla informována, že v roce 2017 schválený Dodatek č. 2 
nebyl podepsán / realizován, smlouva ve znění tohoto dodatku nebyla změněna, ačkoliv se podle tohoto dodatku v praxi 

postupovalo. 

Dne 3.6.2020 (usnesením č. RM/268/2020) Rada města Čáslavi doporučila a Zastupitelstvu města Čáslavi (usnesením 
č. ZM/61/2020) schválilo rozdělení příspěvku mezi subjekty, kterým příspěvek spol. AVE CZ poskytla. 

 

Dne 2.6.2021 (usnesením č. RM/260/2021) Rada města Čáslavi doporučila a Zastupitelstvu města Čáslavi (usnesením č. 
ZM/53/2021) schválilo rozdělení příspěvku mezi subjekty, kterým příspěvek spol. AVE CZ poskytla. 

 

 

PŘÍLOHY: 
- Smlouva o spolupráci v souvislosti s provozováním skládky ze dne 13.9.2012 

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci v souvislosti s provozováním skládky ze dne 30.1.2013 

- Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci v souvislosti s provozováním skládky 
 

 























 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 


