Město Žatec
Městský úřad Žatec
Finanční odbor

V Žatci, dne 27. 03. 2019

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 25.4.2019
NÁZEV

:

Poskytnutí půjčky TJ Žatec, z.s.

PŘEDKLÁDÁ

:

Rada města Žatce

ZPRACOVALA

:

Ing. Renata Sedláková – vedoucí finančního odboru
Ing. Josef Popelka – předseda TJ Žatec, z.s.

OBSAH

:

l. Návrh usnesení
2. Zdůvodnění
3. Příloha

l. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje poskytnutí investiční půjčky ve výši 3.000.000,00 Kč na
financování akce: „Rozšíření sportovního areálu Tělovýchovné jednoty Žatec, z.s.,
Komenského alej 981, Žatec 43801, IČ 148 68 57“ s roční úrokovou sazbou 0,5%. Splatnost
půjčky je stanovena v pravidelných ročních splátkách ve výši 500.000,00 Kč vždy k 31.12
daného roku, nejpozději však do 31.12.2025.
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření na uvolnění finančních prostředků
z rezervního fondu v celkové výši 3.000.000,00 Kč.
Výdaje:
Výdaje:

741-6171-5901
741-3419-6422, org. 271

- 3.000.000,00 Kč (RF)
+ 3.000.000,00 Kč (INV půjčka)

2. Zdůvodnění:
Zastupitelstvu města je předložena žádost o schválení investiční bezúročné půjčky na akci
rozšíření sportovního areálu Tělovýchovné jednoty Žatec, z.s. ve výši 3 milióny Kč. Tyto
finanční prostředky budou použity na nákup další nafukovací haly pro zimní provoz na
antukových tenisových kurtech č.1 a č.2 a na vybudovaní nového antukového tenisového
kurtu č.4 na pozemku TJ .
V roce 2018 byla TJŽ poskytnuta dotace ve výši 4,6 miliónu Kč na Rekonstrukci a
modernizaci sportovního areálu, šaten a sociálního zázemí TJ. Z této dotace tělovýchovná
jednota vrátila městu částku ve výši 359 tisíc Kč.
Komise tělovýchovy a sportu na svém jednání dne 6.3.2019 posoudila předloženou žádost o
poskytnutí bezúročné investiční půjčky pro TJ Žatec, z.s. a přijala toto usnesení: “Komise
tělovýchovy a sportu doporučuje Radě města Žatce podpořit a schválit žádost o půjčku TJ
Žatec, z.s.“

Rada města Žatce na svém jednání dne 25.3.2019 přijala usnesení č. 177/19 v tomto znění:
177/19 Poskytnutí půjčky TJ Žatec, z.s.
Rada města Žatce projednala žádost Tělovýchovné jednoty Žatec, z.s. ze dne 04.03.2019 a
doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit poskytnutí investiční půjčky ve výši
3.000.000,00 Kč na financování akce: „Rozšíření sportovního areálu Tělovýchovné jednoty
Žatec, z.s., Komenského alej 981, Žatec 438 01, IČ 148 68 57“ s roční úrokovou sazbou 0,5
%. Splatnost půjčky je stanovena v pravidelných ročních splátkách ve výši 500.000,00 Kč
vždy k 31.12. daného roku, nejpozději však do 31.12.2025.
Rada města Žatce zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit rozpočtové opatření
na uvolnění finančních prostředků z rezervního fondu v celkové výši 3.000.000,00 Kč.
Výdaje: 741-6171-5901
- 3.000.000,00 Kč (RF)
Výdaje: 741-3419-6422, org. 271
+ 3.000.000,00 Kč (INV půjčka).
3. Příloha:
Žádost o schválení půjčky na akci rozšíření sportovního areálu TJ Žatec, z.s. ze dne 4. 3. 2019

