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l. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 28.000,00 Kč, a to
narovnání rozpočtu města na základě přijaté neinvestiční účelové dotace z rozpočtových
prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad - proplacení Žádosti o platbu za
3. etapu projektu č. CZ.1.09/4.3.00/72.01172 „Marketing cestovního ruchu - Žatecká
chmelařská oblast - Chrám Chmele a Piva“ ve výši 231.990,71 Kč.
Příjmy:
Příjmy:
Výdaje:

711-6171-2329, org.730
4123-ÚZ 38 5 84 005
741-6171-5901

-260.000,00 Kč předpokládaný příjem dotace
+232.000,00 Kč skutečný příjem dotace
-28.000,00 Kč rezervní fond
Zodpovídá: Ing. Sedláková Renata
Termín: 30. 4. 2016

2. Zdůvodnění:
Nárok na rozpočet: narovnání schváleného rozpočtu dle skutečnosti (snížení příjmů i výdajů o
28.000 Kč).

Finanční odbor, na základě přijaté účelové neinvestiční dotace ve výši 231.990,71 Kč (na účet
připsáno dne 23. 3. 2016) z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad - proplacení Žádosti o platbu za 3. etapu projektu č. CZ.1.09/4.3.00/72.01172
„Marketing cestovního ruchu-Žatecká chmelařská oblast-Chrám Chmele a Piva“, předkládá ke
schválení rozpočtovou změnu.
V příjmech rozpočtu města na rok 2016 byl schválen předpokládaný příjem z této dotace ve
výši 260.000,00 Kč. Skutečný příjem v roce 2016 je 231.990,51 Kč. Z důvodu přijetí nižší
částky dotace předkládá finanční odbor rozpočtovou změnu k narovnání rozpočtu na skutečně
přijaté finanční prostředky, a to snížením příjmů i výdajů rozpočtu o částku 28.000,00 Kč.
Výdajová stránka rozpočtu je snížena na rezervním fondu.
Projekt je tímto finančně ukončen.

Vyjádření ing. Hautové: Ke snížení plánovaného příjmu dotace došlo z důvodu celkově
nižších skutečných výdajů projektu, neboť ve smlouvě o dílo s dodavatelem produktů a služeb
vznikla početní a písařská chyba. Tato chyba byla napravena Dohodou o narovnání, kdy se
celková cena díla snížila o 65 tis. Kč bez DPH.
3. Příloha:
Avízo RRRS SZ o zaslání dotace ze dne 22. 3. 2016

