
 

 

Zastupitelstvo města Čáslavi 
- jednání dne 21.6.2021 

                                            

                                                                                                                                                               Číslo zprávy: 9 
 

 

 

Rozdělení příspěvku od spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. pro rok 2021  
 

 

Předkládá: JUDr. Vlastislav MÁLEK, starosta 

Zpracovala: 
 

 

Návrh usnesení: 

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

městě Čáslavi pro rok 2021 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 

Domov důchodců Čáslav     60 000,00 Kč 

FK Čáslav z.s. 100 000,00 Kč 

Hokejový klub Čáslav      50 000,00 Kč 

Městská nemocnice Čáslav  76 000,00 Kč 

Slavoj Čáslav                     25 000,00 Kč 

Tenisový klub Čáslav       15 000,00 Kč 

TJ Sokol Čáslav                 20 000,00 Kč 

V-Team Čáslav                15 000,00 Kč 

 

 
 

 

Důvodová zpráva: 
Město Čáslav má uzavřenu smlouvu o spolupráci v souvislosti s provozováním skládky se společností AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o. V rámci této smlouvy je AVE CZ zavázáno přispívat každoročně na podporu sportovních, kulturních a 
sociálních aktivit ve městě Čáslav formou objednání reklamní a propagační činnosti 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.  
Pro rok 2021 navrhuje rada města schválit rozdělení příspěvku mezi navržené subjekty ve výši navržené v usnesení 

s ohledem na zvýšenou potřebu posílit oblast sociálních služeb. 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. 


