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1. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost ředitelky Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci
PhDr. Radmily Holodňákové a schvaluje poskytnutí investiční dotace ve výši 1.132.000,00 Kč a
neinvestiční dotaci ve výši 68.000,00 Kč na realizaci nové expozice „Žatecký poklad“.
Zároveň Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 1.200.000,00 Kč:
Výdaje: 716-6171-5901,org. 512
Výdaje: 716-3315-6351, org. 512
Výdaje: 716-3315-6331, org. 512

-1.200.000,00 Kč (rezerva kapitoly 716)
+1.132.000,00 Kč (investiční dotace)
+ 68.000,00 Kč (neinvestiční datace)

2. Zdůvodnění:
Materiál je Radě města Žatce předložen na základě žádosti ředitelky Městského muzea K.A.Polánka
v Žatci PhDr. Radmily Holodňákové na účelovou investiční a neinvestiční dotaci na realizaci nové
expozice s názvem „Žatecký poklad“. V rámci schváleného rozpočtu Města Žatec na rok 2020 byla
schválena rezerva kapitoly 716 ve výši 1.200.000,00 Kč.
Žatecký poklad je největším stříbrným depotem z raného středověku u Nás a novou expozici si
zaslouží.
PhDr. Holodňáková požádala o uvolnění rezervy již v únoru roku 2020, kdy byla vyzvána
k doplnění rozpisu prací s cenou kalkulací a plánkem celé nové expozice. Nová expozice je
rozdělena do dvou etap. V roce 2020 proběhnou stavební práce, zabezpečení expozice, osvětlení
v celkové odhadované finanční výši 1.200.000,00 Kč – u první etapy ještě není vysoutěžena cena.
Druhá etapa proběhne v roce 2021, kdy budou financování finální práce pro vystavení pokladu.
Předpokládaná cena druhé etapy je 1.064.000,00 Kč. Tato částka bude zahrnuta do návrhu rozpočtu
organizace na rok 2021.

Rada města Žatce na svém jednání dne 15.6.2020 přijala usnesení číslo 445/20 v tomto znění:
Žádost o účelovou dotaci – nová expozice „Žatecký poklad“ – Regionální
muzeum K. A. Polánka v Žatci
Rada města Žatce projednala žádost ředitelky Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci PhDr.
Radmily Holodňákové a doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit poskytnutí investiční
dotace ve výši 1.132.000,00 Kč a neinvestiční dotaci ve výši 68.000,00 Kč na realizaci nové
expozice „Žatecký poklad“.
445/20

Zároveň Rada města Žatce doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit rozpočtové opatření ve
výši 1.200.000,00 Kč:
Výdaje: 716-6171-5901, org. 512
Výdaje: 716-3315-6351, org. 512
Výdaje: 716-3315-6331, org. 512

- 1.200.000,00 Kč (rezerva kapitoly 716)
+ 1.132.000,00 Kč (investiční dotace)
+ 68.000,00 Kč (neinvestiční dotace).

V případě schválení poskytnutí účelové investiční dotace Zastupitelstvem města Žatce schvaluje
Rada města Žatce čerpání fondu investic příspěvkové organizace Regionální muzeum K. A.
Polánka v Žatci ve výši 1.132.000,00 Kč na realizaci nové expozice „Žatecký poklad“.
3. Příloha:
- Žádost PhDr. Holodňákové ze dne 14.2.2020
Část přílohy – rozpočet a plánek stavby nebude zveřejněn – obchodní tajemství – předmět
výběrového řízení

