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l. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města, která
upravuje vzájemné finanční vypořádání provozu bazénu u Obchodní akademie a Střední odborné
školy zemědělské a ekologické, Žatec, příspěvková organizace, IČ 61357294, platnou od l.l.2020
do 31.12.2020 dle předloženého návrhu.

2. Zdůvodnění:
Financování provozu bazénu je zajišťováno na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu města, která upravuje vzájemné finanční vypořádání provozu bazénu. Tato smlouva
určuje poměr podílení se Města Žatec na financování prokazatelně vynaložených nákladů
souvisejících s provozem bazénu. Od roku 2015 financuje Město Žatec 16/17 a OA a SOŠZaE
Žatec 1/17 prokazatelných provozních nákladů běžného provozu bazénu. Provozní náklady jsou
financovány na základě měsíčních faktur, vystavených OA a SOŠZaE Žatec. Tento poměr je
nastaven dle skutečného využívání bazénu školou a veřejností. Mzdové náklady jsou financovány
OA a SOŠZaE Žatec z tržeb běžného roku. Jsou-li mzdové náklady vyšší než tržby, hradí vzniklý
rozdíl v následujícím roce Město Žatec.
Dle návrhu ředitel školy Mgr. Jiřího Karase, se upravují ceny vstupného do krytého bazénu. Změny
v cenách se týkají dospělých z 50,- Kč na 60,- Kč a seniorů z 25,- Kč na 40,- Kč. U permanentek se
změny v cenách týkají permanentek dětí a seniorů na 320,- Kč a také dospělých na 480,- Kč. Ostatní
ustanovení smlouvy zůstávají beze změny oproti rokům minulým. Rada města svým usnesením
upravila ceny pro seniory za 1 hod. vstupné ve výši 35,- Kč a při 2 hod. vstupné 60,- Kč.

Rada města Žatce na svém jednání dne 2.12.2019 přijala usnesení č. 870/19 v tomto znění:

870/19 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města – vzájemné
finanční vypořádání provozu bazénu u OA na rok 2020
Rada města Žatce projednala návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města, která
upravuje vzájemné finanční vypořádání provozu bazénu u Obchodní akademie a Střední odborné
školy zemědělské a ekologické, Žatec, příspěvková organizace, IČ 61357294, platnou od
01.01.2020 do 31.12.2020 a doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit tuto smlouvu dle
upraveného návrhu.

3. Příloha:
Návrh Smlouvy na rok 2020

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Žatce
Článek I.
Smluvní strany
Poskytovatel dotace: Město Žatec
se sídlem:
438 24 Žatec, náměstí Svobody č. 1
v zastoupení:
Mgr. Zdeňkou Hamousovou
starostkou města
IČ:
00265781
DIČ:
CZ00265781
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Žatec
číslo účtu:
9005-422481/0100
osoba oprávněná k jednání ve věcech této smlouvy:
Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města
(dále jen „poskytovatel“)

a
Příjemce dotace:
se sídlem:
v zastoupení:
IČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická,
Žatec, příspěvková organizace
438 01 Žatec, Studentská 1354
Mgr. Jiřím Karasem
ředitelem příspěvkové organizace
61357294
Komerční banka, a.s., pobočka Žatec
3140900207/0100
osoba oprávněná k jednání ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Karas
ředitel příspěvkové organizace

(dále jen „příjemce“ nebo „provozovatel“)
uzavírají dle ustanovení §10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 159 a následujících, zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu:

Článek II.
Předmět smlouvy
1. Poskytovatel na základě usnesení Zastupitelstva Města Žatce č…….. ze dne …….. v souladu
s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 10a a násl.
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, poskytuje příjemci dotaci na úhradu nákladů provozu krytého bazénu při Obchodní
akademii a Střední odborné škola zemědělské a ekologické, Žatec, příspěvková organizace,
spojených se zpřístupněním bazénu a poskytováním služeb veřejnosti v období od 1.1.2020 do
31.12.2020 (dále jen „dotace“).
2. Příjemce tuto dotaci přijímá a zavazuje se ji použít v souladu s jejím účelovým určením a za
podmínek v této smlouvě stanovených.
3. Příjemce bere na vědomí, že dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni
ustanovení tohoto zákona.

Článek III.
Provoz bazénu pro veřejnost
1. Veřejnost využívá bazén formou vstupů jednotlivců a pronájmů skupinám plavců.
2. Provoz bazénu se řídí provozním řádem, který stanoví práva a povinnosti provozovatele i
návštěvníků.
3. Za provoz bazénu odpovídá správce sportovního střediska, jmenovaný ředitelem Obchodní
akademie a Střední odborné školy zemědělské a ekologické, Žatec, příspěvkové organizace.
4. Provozovatel zabezpečuje provoz bazénu v rámci své doplňkové činnosti. Mzdy zaměstnanců
bazénu jsou hrazeny z tržeb dosažených v provozu bazénu (vstupné, permanentky), ze kterých
jsou hrazeny také zákonné odvody. Výše mzdových nákladů se mění v návaznosti na změnu
zákonné minimální mzdy. Pokud tržby převýší mzdové náklady včetně odvodů, budou z těchto
tržeb hrazeny pouze prokazatelné náklady spojené s provozem bazénu. O této skutečnosti je
povinen provozovatel informovat uživatele neprodleně po zjištění výsledku hospodaření
doplňkové činnosti, tj. v termínu zpracování roční účetní závěrky (leden 2021). Pokud tržby
budou nižší než mzdové náklady včetně odvodů, bude rozdíl hradit poskytovatel.
5. Příjemce dotace bude seznamovat s problematikou provozu bazénu pro veřejnost Radu města
Žatce a na základě žádosti ji bude informovat i o průběžných hospodářských výsledcích
souvisejících s provozem bazénu.

6. Provozní doba bazénu pro veřejnost se stanovuje takto:
Den v týdnu
Pondělí
Úterý – pátek
Sobota, neděle
Pondělí, středa, pátek

Veřejnost – pronájmy
(čas od – do hod.)
15:00 – 18:00
15:00 – 17:00
---

Veřejnost – jednotlivci
(čas od – do hod.)
18:00 – 22:00
17:00 – 22:00
10:00 – 22:00
Vstup na permanentku
07:00 – 08.00

7. Letní odstávka bazénu z technických důvodů (běžné a velké opravy, údržba bazénu) je
plánována od 1. července 2020 do 31. srpna 2020. V případě zkrácení nebo prodloužení doby
odstávky může o změně termínu rozhodnout svým usnesením rada města.

Článek IV.
Ostatní ujednání
1. Příjemce povede odděleně účetnictví provozu bazénu pro veřejnost a umožní pověřeným
pracovníkům Městského úřadu Žatec provádět kontrolu čerpání a využití prostředků dotace a
v této souvislosti jim umožní nahlížet do účetní evidence. Příjemce se zavazuje respektovat
přijaté závěry z kontroly provedené orgánem kontroly Městského úřadu Žatec.
2. Příjemce bude vhodným způsobem prezentovat informaci o finanční podpoře Města Žatce,
např. formou uveřejnění v tisku.
3. Poskytovatel bude hradit podíl dle skutečného využívání bazénu veřejností maximálně do
výše schváleného a upraveného rozpočtu Města Žatce pro rok 2020. Jedná se o prokazatelně
vynaložené náklady související s provozem krytého bazénu pro veřejnost. Součástí
schváleného rozpočtu Města Žatec je částka ve výši 500.000,- Kč, která je určena na opravy,
revize a rekonstrukce bazénu. Rozhodování o prioritách použití těchto finančních prostředků
je v pravomoci ředitelky školy.
4. Podíl nákladů bude každoročně před uzavřením smlouvy aktualizován formou tabulkového
přehledu, který bude nedílnou součástí této smlouvy.
5.

Tabulkový přehled „Využití bazénu k 01. 09. 2019“, který je přílohou této smlouvy, stanoví
podíl Města Žatec (poskytovatele) na spolufinancování provozu krytého bazénu pro
veřejnost na rok 2020 a tento podíl činí 16/17, maximálně však do výše schváleného a
upraveného rozpočtu Města Žatce pro rok 2020. Provozovatel má stanoven dle skutečného
využívání podíl ve výši 1/17.

6. Do prokazatelně vynaložených provozních nákladů souvisejících s provozem bazénu jsou
započteny odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného investičního majetku související
s provozem bazénu ve výši 16/17, stejně jako ostatní náklady. Částka odpisů z doplňkové
činnosti tvoří zdroj investičního fondu organizace a bude celá využita pro potřeby bazénu
dle pravidel stanovených v § 31 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Prokazatelně vynaložené provozní náklady budou poskytovateli příjemcem dotace měsíčně
fakturovány.
8. Poskytovatel ve schváleném rozpočtu Města Žatce zohlední náklady na servis a opravy
bazénu v souvislosti s délkou jeho užívání od roku 1997, dále zohlední změny cen energií
v příslušném roce, případnou změnu DPH, roční inflaci a další okolnosti, které mohou
výrazně ovlivnit výši skutečně vynaložených nákladů na provoz krytého bazénu.
9. Provozovatel se zavazuje, že bude provoz uskutečňovat co nejhospodárněji a náklady, které
může ovlivnit, bude udržovat na nejnižší možné úrovni s ohledem na dodržení stanovených
hygienických podmínek.
10. Ceny vstupného pro veřejnost:
- JEDNOTLIVCI
a) Vstupné a vstupenky
Vstupy

Veřejnost

1 hodina

2 hodiny

rok 2020

rok 2020

Děti do 6 let

25,-

40,-

Děti od 6 do 15 let

40,-

60,-

Dospělí

60,-

80,-

Senioři od 63 let

35,-

60,-

b) Permanentky
Počet vstupů

Cena permanentky
na rok 2020

Děti do 6 let
Děti od 6 do 15 let a senioři

10
10

225,320,-

Děti od 15 let a dospělí

10

480,-

Veřejnost

Ceny jsou uvedeny v Kč. Za překročení stanovené doby bude účtována celá hodina.

Ceny vstupného pro veřejnost:
- SKUPINY PLAVCŮ
c) Cena permanentky pro závodní plavce
Celoroční permanentka pro závodní plavce oddílu SK Jazzmani Žatec – cena je 2 000,00 Kč pro
jednoho plavce za kalendářní rok. Permanentka bude opatřena pořadovým číslem, fotografií
plavce, razítkem školy a razítkem sportovní organizace. Permanentky nejsou přenosné. Správce
bazénu povede jmenné seznamy závodních plavců s pořadovým číslem permanentky a podpisy
zletilých závodních plavců. Za nezletilé plavce podepíše převzetí permanentky zákonný
zástupce.

d) Pronájem bazénu
Cena pronájmu bazénu pro veřejnost je stanovena ceníkem pronajímatele s ohledem na
kalkulaci a roční míru inflace a pro rok 2020 činí Kč 1 200,00 za 1 hodinu.

Článek V.

Sankce
1.

2.

-

-

Pokud poskytovatel zjistí, že poskytnutý příspěvek byl příjemcem použit neoprávněně nebo při
zadržení peněžních prostředků (ust. § 22 odst.1, 2 a 3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), uloží poskytovatel příjemci
odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků (ust. § 22 odst. 5 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).
V případě, že u dotace nebudou doloženy účetní doklady řádně, včas a ve stanovené lhůtě,
bude vyzván příjemce dotace o doplnění nebo opravení v náhradní lhůtě. V případě, že tak
neučiní ani v náhradní lhůtě, ale nejpozději do 20 dnů od jejího marného uplynutí, je toto
jednání považováno, dle § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, za porušení rozpočtové kázně méně závažné a poskytovatel dotace uloží
příjemci odvod (ust. § 22 odst. 6 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) takto:
předložení vyúčtování dotace s prodlením do 7 kalendářních dnů od marného uplynutí náhradní
lhůty, uvedené ve výzvě poskytovatele dle smlouvy - 10 % z částky dotace, která nebyla řádně a
včas vyúčtována,
předložení vyúčtování dotace s prodlením od 7 do 20 kalendářních dnů od marného uplynutí
náhradní lhůty, uvedené ve výzvě poskytovatele dle smlouvy - 50 % z částky dotace, která
nebyla řádně a včas vyúčtována.

3. Příjemce je dále povinen zaplatit dle § 22 dost. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, za prodlení s odvodem, penále ve výši 1 promile z částky
uloženého odvodu za každý den prodlení ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení
rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele, nejvýše však do
výše uloženého odvodu (penále do 1.000 Kč se neuloží).

Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2020 do 31.12.2020.
2. Změny ke smlouvě jsou prováděny po dohodě obou stran pouze písemnou formou číslovanými
dodatky.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Město Žatec a dva Obchodní
akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace.
4. Smlouva splňuje podmínky zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejní poskytovatel tuto smlouvu v registru smluv (zákon o
registru smluv). Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv.
5. Smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva města Žatce č.: ……. ze dne …….
V Žatci dne:

………………………………………

Mgr. Jiří Karas
ředitel příspěvkové organizace

V Žatci dne:

…………………………………………….

Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města

Rozvrh bazénu - dopoledne ( ŠKOLNÍ ROK 2019-2020 )
Hodina
den týdne

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6:00 - 7:00 07:00 - 08:00 8:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15 - 16h.

Pondělí

SKJ

Veř.

Kojenci Kojenci Základní

školy

Úterý

Sanita

Sanita

Sanita

školky

školky

OA

Středa

SKJ

Veř.

REG,

REG,

REG,

REG,

Čtvrtek

SKJ

AČR

Kojenci Kojenci

MŠ

MŠ

Pátek

SKJ

Veř.

ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ

SKJ

SKJ

SKJ

SKJ

AČR

AČR

SKJ

LORM

OA

SKJ

Šk.DR.

SKJ

OA

Měch.

Sobota

Veřejnost Veřejnost Veřejnost Veřejnost Veřejnost Veřejnost

Neděle

Veřejnost Veřejnost Veřejnost Veřejnost Veřejnost Veřejnost

AČR:

září

říjen

listop.

pros.

4/5/11/12/19/ 2/3/9/10/16/ 6/7/13/14/20 5/
17/23/24/30/ 21/27/28/
31/

středy
čtvrtky

13,30-14,30
7,00-8,00

OA Žatec 3hodin týdně
Věřejnost

91 hodin týdně
(po-pá: 7-22h. To je 75 hodin - 3 hodin OA. Celkem 72 hodin)
(so - ne: 10-22h. To je celkem 24hodin. Celkem tedy 91 hodin)

Vyhotovil: Ivan Klíma, vedoucí sport. středisk a
V Žatci dne 21. 11. 2019

