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l. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost Ing. Ondřeje Baštýře, pověřeného řízením
Chrámu Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace a schvaluje poskytnutí účelové investiční
dotace ve výši 150.000,00 Kč PO Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace, nám.
Prokopa Velkého 1951, Žatec na spolufinancování zastřešeného pódia v pivovarské zahradě
restaurace U Orloje.

Odpovídá: Ing. Havelka
Termín: 30.06.2017
2. Zdůvodnění:
Pověřený ředitel CHCHP Ing. Baštýř žádá o investiční účelovou dotaci ve výši 150.000,00 Kč
na částečné financování projektu na vybudování zastřešeného pódia v pivovarské zahradě
restaurace U Orloje. Pódium by zvýšilo atraktivitu CHCHP, bylo by využíváno pro pořádání
kulturních akcí (hudební produkce, minifestivaly, dětské akce, zábavní vystoupení a soutěže).
Projekt na zastřešené pódium zpracoval architekt města Ing. Vaníček, který též zajistil první
cenovou nabídku na zhotovení.
Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 200.000,00 Kč včetně DPH. Financování by bylo
uskutečněno ze 2 zdrojů: dotací od zřizovatele ve výši 150.000,00 Kč (75%) a sponzorským
darem ve výši 50.000,00 Kč (25%). Ing. Baštýř již má přislíbený finanční dar účelově určený
na spolufinancování pódia ve výši 50.000,00 Kč. Přijetí tohoto daru již bylo schváleno
usnesením rady města č. 403/17 ze dne 12.06.2017. Vybudování pódia je podmíněno
souhlasem poskytovatele dotace na projekt vybudování CHCHP – ROP Severozápad, který
byl prozatím ústně předjednán, stejně jako souhlas stavebního odboru.
Technický popis pódia a zastřešení
„Arénu“ tvoří dvě části – ocelové svařované pódium (0,75m x 2,5m x 4,5m) a zavěšená
plechová střecha (7m x 2,6m zavěšená 2,3m nad pódiem). Konstrukci pódia tvoří trubky
obdélníkového průřezu a jekly (ocelové profily). Opláštění Corten s nátěrem antikorozním +

antracit. Podlaha je z hloubkových impregnovaných fošen se zapuštěnými schůdky z pravé
strany s mezery mezi prkny 8 mm.
Plechová střecha typu Lindab je zavěšena na závěsných táhlech, tvoří ji trubky obdélníkového
průřezu dle stanovaných profilů od statika. Je krytá falcovaným plechem (segmenty s klipem)
antracitové barvy (spád 2 %) s atypickým okapem na čelní ploše s pozinkováním plechu (+
nátěr) zakončeným chrličem (bez okapového svodu). Na zadní plochu stěny bude instalován
vložený nosník střechy.
Stav rezervního fondu města je ke dni 31. 05. 2017 : 7.639.000,00 Kč.
Rada města přijala dne 12.06.2017 následující usnesení:
Žádost o účelovou investiční dotaci – Chrám Chmele a Piva CZ,
příspěvková organizace
Rada města Žatce projednala žádost Ing. Ondřeje Baštýře, pověřeného řízením Chrámu
Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace a doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit
poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 150.000,00 Kč PO Chrám Chmele a Piva CZ,
příspěvková organizace, nám. Prokopa Velkého 1951, Žatec na spolufinancování
zastřešeného pódia v pivovarské zahradě restaurace U Orloje.
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V případě schválení poskytnutí účelové investiční dotace Zastupitelstvem města Žatce
schvaluje Rada města Žatce rozpočtovou změnu ve výši 150.000,00 Kč na uvolnění
finančních prostředků z rezervního fondu.
Výdaje: 741-6171-5901
Výdaje: 711-3315-5331, org. 277

- 150.000,00 Kč (RF)
+ 150.000,00 Kč (INV účelová dotace CHCHP).

3. Stanovisko odboru:
Odbor Kancelář úřadu doporučuje poskytnutí účelové investiční dotace na spolufinancování
venkovního zastřešeného pódia na zahrádce restaurace U Orloje. Pořádání kulturních akcí
zvýší atraktivitu i ekonomický potenciál restaurace a celého CHCHP.
4. Přílohy:
Žádost Ing. Ondřeje Baštýře pověřeného řízením Chrámu Chmele a Piva CZ, příspěvková
organizace, nám. Prokopa Velkého 1951, Žatec.
Cenová nabídka na realizaci projektu.

