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1. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost jednatele společnosti Technická správa města Žatec
s.r.o., Čeradická 1014, 438 01 Žatec, IČ 227 92 830 Ing. Andreje Greža a schvaluje poskytnutí
účelové neinvestiční dotace na úhradu ztráty při provozování Otevřeného koupaliště se saunou
v Žatci v roce 2019 ve výši 803.298,32 Kč a 6.929,58 Kč na úhradu ztráty při provozování
Sportovního areálu při koupališti v Žatci
Zastupitelstvo města Žatec schvaluje rozpočtové opatření ve výši 810.000,00 Kč takto:
Výdaje: 741-6171-5901
Výdaje: 741-3412-5213 org. 510
Výdaje: 741-3412-5213, org. 5101

- 810.000,00 Kč (čerpání RF)
+ 803.000,00 Kč (účelová dotace koupaliště)
+ 7.000,00 Kč (účel. dotace sportoviště)

2. Zdůvodnění:

Jednatel společnosti Technická správa města Žatec s.r.o. Ing. Andrej Grežo, žádá město Žatec o
dotaci na úhradu ztráty při provozování Otevřeného koupaliště se saunou v Žatci v roce 2019. Tato
ztráta byla vyčíslena ve výši 803.298,32,- Kč (vyúčtování provozních nákladů kontroluje paní Bc.
Hánová – pracovnice vnitřního auditu Města Žatec).
Ztráta na provozu Sportovního areálu při koupališti v Žatci za rok 2019 byla vyčíslena ve výši
6.929,58 Kč.
Jednatel společnosti předložil porovnání návštěvnosti koupaliště a sauny v letech 2018 a 2019, kde
je viditelný pokles o 24,84 %. Porovnání nákladů a výnosů za roky 2018 a 2019: náklady zvýšeny o
21,37 % , pokles výnosů o 11,63 %
Sportoviště vykazuje zvýšení nákladů o 16,7 %, pokles výnosů o 20,74 % (výnosy z pronájmu,
vstupné, tržby z prodeje zboží).
V rámci schváleného rozpočtu města na rok 2019 byla poskytnuta dotace na provoz Otevřeného
koupaliště se saunou v Žatci ve výši 3.000.000,00 Kč a dotace na Sportovní areál při koupališti
v Žatci ve výši 750.000,00 Kč. Ing., Grežo předložil žádosti o úhradu ztrát dne 25.2.2020 dodatečné
poklady (srovnání návštěvnosti a porovnání nákladů a výnosů za rok 2018 a 2019) předložil
v průběhu měsíce červenec 2020.
Finanční odbor předkládá rozpočtové opatření – čerpání rezervního fondu na poskytnutí účelové
neinvestiční dotace – úhrada ztráty při provozování koupaliště a sportovního areálu.

Stav Rezervního fondu města k 27.7.2020 je 9.822.000,00 Kč
Rada města Žatce na svém jednání dne 3.8.2020 přijala usnesení číslo 537/20 v tomto znění:

537/20 Žádost o účelovou neinvestiční dotaci – Technická správa města Žatec s.r.o.
Rada města Žatce projednala žádost jednatele společnosti Technická správa města Žatec s.r.o.,
Čeradická 1014, 438 01 Žatec, IČ 227 92 830 Ing. Andreje Greža a doporučuje Zastupitelstvu města
Žatce schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu ztráty při provozování Otevřeného
koupaliště se saunou v Žatci v roce 2019 ve výši 803.298,32 Kč a 6.929,58 Kč na úhradu ztráty při
provozování Sportovního areálu při koupališti v Žatci.
Rada města Žatce doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit rozpočtové opatření ve
výši 810.000,00 Kč.
Výdaje: 741-6171-5901
Výdaje: 741-3412-5213, org. 510
Výdaje: 741-3412-5213, org. 5101

- 810.000,00 Kč (čerpání RF)
+ 803.000,00 Kč (účelová dotace koupaliště)
+ 7.000,00 Kč (účel. dotace sportoviště).

3. Přílohy:

- Žádosti Ing. Greža na úhradu ztráty na provoz Otevřeného koupaliště se saunou v Žatci a na
úhradu ztráty na provoz Sportovního areálu při koupališti v Žatci za rok 2019.
- Porovnání nákladů a výnosů – koupaliště a sportoviště za roky 2018 a 2019
- Porovnání návštěvnosti koupaliště v letech 2018 a 2019

