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1)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 19.000.000,00 Kč, a to čerpání
finančních prostředků investičního fondu na financování realizace akce „Přístavba bazénu pro
děti ve věku 5 - 8 let na koupališti v Žatci“.
Výdaje: 741-6171-6901
Výdaje: 739-3412-6121, org. 783

- 19.000.000,00 Kč (IF)
+ 19.000.000,00 Kč (dostavba bazénu)

O: Ing. Kateřina Mazánková
Ing. Renata Sedláková
T: 22. 9. 2020
2)

Zdůvodnění:

Rada města Žatce doporučila dne 31. 8. 2020 usnesením č. 614/20 Zastupitelstvu města Žatce
schválit toto rozpočtové opatření, kterým žádá o uvolnění finančních prostředků v celkové výši
19.000.000,00 Kč, a to čerpání finančních prostředků investičního fondu na realizaci akce
„Přístavba bazénu pro děti ve věku 5 - 8 let na koupališti v Žatci“.
Výše financí vychází z výsledku výběrového řízení, nákladu na administraci VZ a odhadu
nákladů na TDS a koordinátora BOZP. Na tuto akci již byly uvolněny finanční prostředky ve
výši 450.000,00 Kč na PD usnesením RM č. 286/19 ze dne 15. 4. 2019. Akce je v investičním
plánu na rok 2020.
Rada města Žatce usnesením č. 544/20 ze dne 3. 8. 2020 rozhodla o výběru zhotovitele CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem Štefánikova 167, Zlín.

Jedná se o vybudování nového bazénu pro děti ve věku 5-8 let na koupališti v Žatci včetně
zhotovení PD. Bazén bude v kategorii pro neplavce, kde maximální hloubka je 1m. Rozměr
bazénu bude 14 x 6m. K bazénu bude vybudována budova na novou technologii, neboť napojení
na stávající technologii, vzhledem ke kapacitě, není možné.
Na stávajícím koupališti je víceúčelový bazén o celkové ploše 910 m2. Skládá se z plavecké části
o ploše 230 m2, rekreační části o ploše 680 m2 a dětského bazénu o ploše 37 m2.
U víceúčelového bazénu chybí přechod mezi částí (kategorií) - dětský bazén (brouzdaliště) a
rekreační částí, která je již určena pro plavce. Nový bazén bude určen pro děti, které již odrostly
brouzdališti, ale jsou stále neplavci.

IF ke dni 2. 9. 2020 činí 60.091.000,00 Kč.

