Město Žatec
Městský úřad
finanční odbor

V Žatci dne 17.6.2020

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE dne 25.6.2020
NÁZEV:

Dotace pro rok 2020 – ostatní organizace KVaV

PŘEDKLÁDÁ:

Rada města Žatce

ZPRACOVALA:

Ing. Renata Sedláková – vedoucí finančního odboru
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l. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce dle § 85 odst. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje poskytnutí dotací ostatním organizacím pro rok 2020 nad
50.000,00 Kč, a to spolku Sedmikráska Žatec, z.s. IČ: 22728783, se sídlem Kadaňská 3225, 438 01
Žatec ve výši 74.000,00 Kč na aktivity mateřského centra.
2. Zdůvodnění:
Komise pro výchovu a vzdělávání rozdělila finanční příspěvky ve výši 267.800,00 Kč z celkové
částky 350.000,00 Kč a ponechá si rezervu komise ve výši 117.200,00 Kč (rezerva z roku 2019 ve
výši 35.000,00 Kč + rezerva z roku 2020 ve výši 82.200,00 Kč) na příspěvky ostatním organizacím
a na projekt Talentovaná mládež 2019 do roku 2021. Usnesením číslo 438/20 byly schváleny
žádosti o dotaci do 50.000,- Kč a doporučena ke schválení ZM dotace ve výši 74.000,00 Kč pro
spolek Sedmikráska Žatec z.s. na aktivity mateřského centra – na akce např. Pohádkový les,
Spinkání dětí, Příměstské tábory, Výlet pro rodiny s dětmi, Vánoční show a Milukášská atd.
Příspěvky ostatním organizacím na rok 2019 - KOMISE PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ

Název žadatele

Sedmikráska Žatec, z.s.
IČ: 22728783

Název akce nebo projektu

Aktivity mateřského centra

náklady na
realizaci

Návrh žadatele

153 716,00 Kč 74 200,00 Kč

Návrh komise

Doporučení RM

74 200,00 Kč 74 000,00 Kč

* např. Pohádkový les, Spinkání dětí, Příměstské tábory, Výlet pro rodiny s dětmi, Vánoční show a Milukášská atd.

Rada města Žatce na svém jednání dne 15.6.2020 přijala usnesení č. 438/20 v tomto znění:
438/20
Zápis z komise pro výchovu a vzdělávání
Rada města Žatce projednala a bere na vědomí zápis z jednání komise pro výchovu a vzdělávání ze
dne 27.05.2020.
Rada města Žatce schvaluje dle ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančních příspěvků ostatním organizacím pro rok 2020

do výše 50.000,00 Kč dle předložených návrhů a v souladu se zápisem z jednání komise pro
výchovu a vzdělávání ze dne 27.05.2020.
Rada města Žatce doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit dle ust. § 85 písm. c) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančních
příspěvků ostatním organizacím pro rok 2020 nad 50.000,00 Kč dle předložených návrhů a v
souladu se zápisem z jednání komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 27.05.2020.

