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1. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost pověřeného ředitele příspěvkové organizace Chrám
Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace, nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec a schvaluje
navýšení příspěvku zřizovatele na rok 2020 příspěvkové organizaci Chrám Chmele a Piva CZ Žatec
o částku 1.743.000,00 Kč.
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 1.743.000,00 Kč takto:
Výdaje: 741-6171-5901
Výdaje: 711-3315-5331 org. 277

- 1.743.000,00 Kč (rezervní fond)
+ 1.743.000,00 Kč (navýšení příspěvku PO)

2. Zdůvodnění:
Materiál byl předložen Radě města Žatce na základě žádosti pověřeného ředitele Chrámu Chmele a
Piva CZ, příspěvková organizace, nám. Prokopa o 1951, Žatec o navýšení příspěvku zřizovatele o
částku 2.324.000,00 Kč – započítány náklady na červen 2020 - dle původního návrhu Vlády ČR
otevřít provoz restaurací až 8.6.2020.
Rada města Žatce žádost projednávala 2x, a to dne 27.4. a 11.5.2020, a nebylo přijato žádné
usnesení. Ing. Baštýř nepředložil požadované informace týkající se výše závazků příspěvkové
organizace. Stav závazků k aktuálnímu datu bude předložen dodatečně. Dále Rada města Žatce
pověřila Ing. Sedlákovou poptat okolní auditorské firmy a poptat audit účetní závěrky za roky 2017
až 2019. Ing. Sedláková oslovila auditorskou firmu LN AUDIT Louny, která zpracovává audit pro
město. Tato firma nemá volnou kapacitu a v případě, že by přistoupila na zpracování auditu
CHCHP, tak nejdříve ve 4 q roku 2020. Další oslovené firmy – zatím bez zpětné odezvy:
Ing. Milan Škoula – Litoměřice
MK Audit, v.o.s. Most
AUDIT Litoměřice s.r.o. - Litoměřice

V důsledku koronavirové krize došlo k výpadku financování doplňkové činnosti a uzavření provozu
restaurace, pivovaru a dětské herny.
Pověřený ředitel po dohodě se zaměstnanci učinil následující opatření: čerpání dovolené 2019,
sanitace provozu, provoz pivního okénka a čerpání 100 % náhrady mzdy. Ve zkušební době
propustil jednoho zaměstnance. V dubnu již zaměstnanci chodí na zaměstnání na 5-ti hod. směny –
pokud nečerpají ošetřovné, PN nebo dovolené. Úvěrové programy COVID I a II, mzdově
kompenzační program ANTIVIRUS nelze využít – určeno pouze pro podnikatelské subjekty
nikoliv pro příspěvkové organizace, které je financováno z veřejných rozpočtů. Náklady na mzdy,
odvody a na zálohy na energie doplňkové činnosti byly financovány z výnosů doplňkové činnosti.
Ze žádosti pověřeného ředitel vyplývá nutnost financování uvedených nákladů z rozpočtu hlavní
činnosti. Při sestavování rozpočtu na rok 2020 nebyly tyto náklady kalkulovány.
Současné náklady na doplňkovou činnost/měsíc:
Mzdové náklady DČ
348.000,00 Kč
Odvody
119.000,00 Kč
Zálohy na energie
77.000,00 Kč
Ostatní provozní náklady 37.000,00 Kč
Celkem
581.000,00 Kč
Zvýšení příspěvku na úhradu provozu a platů včetně odvodů na měsíce březen, duben a květen
(znovu otevření provozu 25.5.2020 dle plánu Vlády ČR):
na platy 1.401.000,00 Kč
na provoz 342.000,00 Kč
Příspěvkové organizaci byl schválen celkový provozní příspěvek ve výši 7.821.000,00 Kč. Touto
rozpočtovou změnou a navýšením příspěvku zřizovatele bude celkový příspěvek ve výši
9.564.000,00 Kč.
V případě schválení navýšení příspěvku zřizovatele Zastupitelstvem města Žatce bude předložen na
jednání Rady města Žatce změna závazných ukazatelů příspěvkové organizaci Chrám Chmele a
Piva CZ změnu závazných ukazatelů:
Příspěvek na mzdy: 6.008.000,00 Kč
Příspěvek na provoz: 3.556.000,00 Kč.
Ostatní ukazatelé zůstávají beze změny.
Stav rezervního fondu města k 7.5.2020 je 13.192.000,00 Kč.
3. Stanovisko odboru:
Finanční odbor doporučuje schválit navýšení příspěvku zřizovatele z rezervního fondu města.
Poskytnout příspěvkové organizaci účelovou dotaci na úhradu dluhu na pojistném vůči OSSZ, VZP
a daňovým nedoplatkům vůči FÚ. Po uhrazení dluhu na pojistném požádat o prominutí penále na
OSSZ.
4. Přílohy:
Žádost o navýšení příspěvku zřizovatele na rok 2020 ze dne 4.5.2020 – oprava
Přehled závazků bude předložen dodatečně

