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1. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost ředitelky Základní školy Žatec, nám. 28.října 1019,
okres Louny Mgr. Jany Hassmanové a schvaluje účelovou investiční dotaci na vybudování nové
šatny a hygienického zázemí pro zaměstnance školy ve výši 100.000,00 Kč a účelovou neinvestiční
dotaci na pořízení vybavení do nově vybudované šatny ve výši 50.000,00 Kč.
Dále Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření v celkové výši 150.000,00 Kč, a to
čerpání rezervního fondu na poskytnutí dotací:
Výdaje: 741-6171-5901
Výdaje: 714-3113-6351-org. 551
Výdaje: 714-3113-5331-org. 551

- 150.000,00 Kč (čerpání RF)
+ 100.000,00 Kč (účelová investiční dotace)
+ 50.000,00 Kč (účelová neinvestiční dotace)

2. Zdůvodnění:

Materiál je předložen na základě žádosti ředitelky Základní školy Žatec, nám. 28.října 1019, okres
Louny Mgr. Jany Hassmanové o schválení účelové investiční a neinvestiční dotace na vybudování
nové šatny a hygienického zázemí zaměstnanců školy a pořízení vybavení do této vybudované
šatny.
Stávající šatna včetně zázemí (sprchový kout, kuchyňský koutek, nábytek) bude rozdělena na dvě
místnosti – bezbariérové WC a nová šatna se zázemím. Stavební práce související s novou šatnou
plánuje škola uhradit z Fondu investic, a to ve výši 116 303,36 Kč. Bezbariérové WC je hrazeno

z dotačního projektu ICT a komunikace.
Stav fondu investic PO k 31.3.2019 je 259.542,00 Kč.
Rezervní fond města ke dni 10.6.2019 činí 18.843.000,00 Kč.
3. Stanovisko odboru:
Finanční odbor doporučuje schválit účelovou investiční dotaci ve výši 100.000,00 Kč a
účelovou neinvestiční dotaci ve výši 50.000,00 Kč z rezervního fondu města.
Rada města Žatce na svém jednání dne 17.6.2019 přijala usnesení č. 469/19 v tomto znění:
469/19 Žádost o účelovou investiční a neinvestiční dotaci – ZŠ, nám. 28. října
2019, Žatec
Rada města Žatce projednala žádost ředitelky Základní školy Žatec, nám. 28. října 1019, okres
Louny Mgr. Jany Hassmanové a doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit účelovou investiční
dotaci na vybudování nové šatny a hygienického zázemí pro zaměstnance školy ve výši 100.000,00
Kč a účelovou neinvestiční dotaci na pořízení vybavení do nově vybudované šatny ve výši
50.000,00 Kč.
Dále Rada města Žatce doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit rozpočtové opatření v
celkové výši 150.000,00 Kč, a to čerpání rezervního fondu na poskytnutí dotací:
Výdaje: 741-6171-5901
Výdaje: 714-3113-6351-org. 551
Výdaje: 714-3113-5331-org. 551

- 150.000,00 Kč (čerpání RF)
+ 100.000,00 Kč (účelová investiční dotace)
+ 50.000,00 Kč (účelová neinvestiční dotace).

4. Příloha:

- Žádost ZŠ Žatec, nám. 28.října 1019 ze dne 5.6.2019

