Město Žatec
Městský úřad
Finanční odbor

V Žatci dne 8. 6. 2016

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 27. 6. 2016
NÁZEV:

Finanční příspěvky pro rok 2016 – sportovní organizace

PŘEDKLÁDÁ:

Rada města Žatce
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l. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje dle § 85 odst. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančních příspěvků sportovním organizacím pro
rok 2016 nad 50.000,00 Kč dle předloženého návrhu a v souladu se zápisem z jednání Komise
tělovýchovy a sportu.
2. Zdůvodnění:
Na jednání Komise tělovýchovy a sportu dne 18. 5. 2016 byly rozděleny finanční prostředky určené
na úhradu za energie pro sportovní oddíl KICK BOX Žatec ve výši 60.000,00 Kč a na úhradu
nákladů na opravy a údržbu v celkové výši 500.000,00 Kč (RM schválila poskytnutí příspěvku
30.000,00 Kč oddílu FK Slavoj Žatec a zbývající část ve výši 470.000,00 Kč je dle rozpisu
v tabulce – v žádosti je vždy soupis oprav, které sportovní organizace provede na svém
objektu).
nově přiděleno 500.000,- Kč - propočet 0,35014
dle usn. ZM 195/16 ze dne 30. 3. 2016 navýšení rozpočtu

TJ Šroubárna Žatec
TJ Sever Žatec
TJ Lokomotiva Žatec

pož. opravy
486 000,00 Kč
505 000,00 Kč
350 000,00 Kč

již poskytnuto
170 000,00 Kč
177 000,00 Kč
123 000,00 Kč

nový návrh
170 000,00 Kč
177 000,00 Kč
123 000,00 Kč

1 341 000,00 Kč

470 000,00 Kč

470 000,00 Kč

požadavek
67 071,00 Kč

návrh
60 000,00 Kč

příspěvek na energie:
KICK BOX Žatec-doda.

na energie dle pravidel poskytováno max. 90% z prokazatelných nákladů

Komise tělovýchovy a sportu přijala následující usnesení: „ Komise tělovýchovy a sportu
doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit poskytnutí finančních příspěvků dle předloženého
návrhu.“

Rada města Žatce na svém jednání dne 6. 6. 2016 přijala usnesení číslo 116/16 v tomto znění:
116/16Finanční příspěvky pro rok 2016 – sportovní organizace
Rada města Žatce schvaluje dle ust. § 85 písmene c) a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančních příspěvků sportovním
organizacím a sportovcům pro rok 2016 do výše 50.000,00 Kč dle předloženého návrhu a v souladu
se zápisem z jednání komise tělovýchovy a sportu.
Rada města Žatce projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Žatce dle § 85 odst. c) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit poskytnutí
finančních příspěvků sportovním organizacím pro rok 2016 nad 50.000,00 Kč dle předloženého
návrhu a v souladu se zápisem z jednání komise tělovýchovy a sportu.
Rada města Žatce projednala a bere na vědomí zápis z jednání komise tělovýchovy a sportu ze dne
18. 05 2016.
3. Příloha:
Zápis Komise tělovýchovy a sportu ze dne 18. 5. 2016

