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1. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce schvaluje finanční spoluúčast Města Žatce na financování investiční
akce „Osvětlení FS“, realizované organizací Fotbalový klub Slavoj Žatec – Občanské sdružení, IČ:
700 00 025, se sídlem Stadion u Ohře čp. 1635, 438 01 Žatec ve výši 945.000,00 Kč, a to formou
účelové investiční dotace z rozpočtu Města Žatce.
Zastupitelstvo města Žatce zároveň schvaluje rozpočtovou změnu na uvolnění finančních
prostředků z rezervního fondu ve výši 945.000,00 Kč:
Výdaje: 741-6171-5901
Výdaje: 741-3419-6322

- 945.000,00 Kč (čerpání RF)
+ 945.000,00 Kč (účelová investiční dotace)

2. Zdůvodnění:

Zastupitelstvo města Žatce na svém 8. jednání dne 12. 12. 2013 schválilo usnesením číslo 149/13
Plán investic a oprav Města Žatce pro rok 2014. V tomto plánu investic byla také mezi „akcemi pod
čarou“ (spolufinancování akcí v případě získání dotace) vyčleněna částka ve výši 4.500.000,00 Kč
na spolufinancování rekonstrukce fotbalového stadionu s umělým povrchem v areálu FK Slavoj
Žatec. Zastupitelstvo města Žatce na svém jednání dne 8. 10. 2014 svým usnesením č. 124/14
schválilo poskytnutí investiční účelové dotace FK Slavoj Žatec ve výši 4.500.000,00 Kč. Jednalo se
o financování první etapy rekonstrukce fotbalového stadionu – UT3G.
Celkové náklady této etapy byly 14,5 mil. Kč. MŠMT poskytlo na realizaci umělé trávy investiční
dotaci ve výši 10 mil Kč a Město Žatec 4,5 mil Kč jako finanční spoluúčast.
Na realizaci druhé etapy rekonstrukce fotbalového stadionu – UT3G byla pro rok 2015 předběžně
schválena dotace MŠMT ve výši 8,3 mil. Kč, a to na osvětlení areálu fotbalového stadionu
s umělým povrchem. Tato již měla být bez finanční spoluúčasti města. Změnou rozhodnutí
MŠMT je však již spoluúčast požadována.
Dne 20. 6. 2016 byla městu Žatec předložena panem Maňákem žádost FK Slavoj Žatec o poskytnutí
finanční spoluúčasti na investiční akci „Osvětlení FS“. Dle sdělení MŠMT byla Fotbalovému Klubu
schválena dotace z Programu 133510 – „Podpora materiálně technické základny sportu“ v roce
2016 ve výši 3.780.000,00 Kč. Pro celkové pokrytí nákladů akce je nutné zajistit spoluúčast ve výši
20%, tj. 945.000,00 Kč (poměr dotace a spoluúčast je 80:20).

Při vyúčtování investiční účelové dotace je FK Slavoj Žatec povinen:
předložit (k nahlédnutí) vyúčtování dotace pro MŠMT, umožnit pověřeným pracovníkům
Městského úřadu Žatec provádět kontrolu čerpání a využití prostředků dotace a v této souvislosti
jim umožnit nahlížet do účetní evidence a umožnit pověřeným pracovníkům odboru rozvoje a
majetku města Městského úřadu Žatec provádět průběžnou kontrolu realizace osvětlení na stadionu.
Komise tělovýchovy a sportu tuto žádost z časových důvodů neprojednala.
Rada města Žatce na svém jednání dne 20. 6. 2016 žádost FK Slavoj Žatec projednala, ale nepřijala žádné
usnesení.

Pan Pavel Maňák, sekretář klubu, je pozván na zasedání Zastupitelstva města Žatce dne 27. 6. 2016.
Všechny případné dotazy zodpoví osobně.
Stav rezervního fondu k 23. 6. 2016 je 6.169.000,00 Kč
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