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l. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost předsedy FK SLAVOJ ŽATEC z. s., U Hřiště 1635,
Žatec pana Pavla Maňáka „o účelovou investiční dotaci“ ze dne 9. 6. 2020 a schvaluje poskytnutí
investiční účelové dotace ve výši 5.596.000,00 Kč na spolufinancování projektu: „Revitalizace
sportovního areálu FK Slavoj Žatec“ pro rok 2020 – 2021.
Zároveň Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 10.500.000,00 Kč, a to
převod v rámci schváleného rozpočtu z kap. 739 – FK SLAVOJ – rekonstrukce tribuny na kap.
741 – účelová investiční dotace a kap. 741 – rezervní fond.
Výdaje:
Výdaje:
Výdaje:

739-3412-6121, org. 749
741-3412-6322, org. 749
741-6171-5901

- 10.500.000,00 Kč (kap. 739-FK SLAVOJ Žatec)
+ 5.596.000,00 Kč (INV účelová dotace)
+ 4.904.000,00 Kč (RF)

2. Zdůvodnění:
Dne 24.10.2019 usnesením Zastupitelstva města Žatce bylo schváleno podání žádosti o poskytnutí
dotace z programu Podpora materiálně technické základy sportu 2017 až 2014 z programu MŠMT
na projet Revitalizace sportovního areálu FK Slavoj Žatec. Zároveň bylo schváleno poskytnutí
finančních prostředků na spolufinancování obce ve výši minimálně 30 % celkových způsobilých
výdajů projektu a zajištění financování nezpůsobilých výdajů projektu rozpočtu Města Žatce na
uvedený projekt. Předseda spolku p. Maňák předložil žádost o poskytnutí účelové dotace ve výši
5.596.000,00 Kč. Se spolkem FK Slavoj Žatec bude podepsána Smlouva o vzájemné spolupráci na
realizaci revitalizace sportovního areálu a za město v technických záležitostech, kontrolou a
dohledem je pověřena Ing. Mazánková, která oprávněnost žádosti o dotaci potvrdila. V rámci
schváleného rozpočtu na rok 2020 byly finanční prostředky uvolněny na kap. 739 – FK Slavoj
Žatec ve výši 10.500.000,00 Kč a rozpočtovým opatřením budou uvolněny finanční prostředky
pouze ve výši 5.202.057,00 Kč na stavební část a 393.110,00 Kč na ostatní náklady související se
stavbou (TDI, BOZP, administrátor žádosti).

Rada města Žatce na svém jednání dne 15.6.2020 přijala usnesení číslo 394/20 v tomto znění:

394/20Účelová investiční dotace – FK Slavoj Žatec – Tribuna
Rada města Žatce projednala žádost předsedy FK SLAVOJ ŽATEC z. s., U Hřiště 1635, Žatec
pana Pavla Maňáka „o účelovou investiční dotaci“ ze dne 09.06.2020 a doporučuje Zastupitelstvu
města Žatce schválit poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 5.596.000,00 Kč na
spolufinancování projektu: „Revitalizace sportovního areálu FK Slavoj Žatec“ pro rok 2020 –
2021.
Zároveň Rada města Žatce doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit rozpočtové opatření ve
výši 10.500.000,00 Kč, a to převod v rámci schváleného rozpočtu z kap. 739 – FK SLAVOJ –
rekonstrukce tribuny na kap. 741 – účelová investiční dotace a kap. 741 – rezervní fond.
Výdaje: 739-3412-6121, org. 749
Výdaje: 741-3412-6322, org. 749
Výdaje: 741-6171-5901

- 10.500.000,00 Kč (kap. 739 – FK SLAVOJ Žatec)
+ 5.596.000,00 Kč (INV účelová dotace)
+ 4.904.000,00 Kč (RF).

3. Příloha:
Žádost FK Slavoj Žatec ze dne 9.6.2020

