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l. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce, na základě usnesení ZM č. 81/22 ze dne 5.5.2022, schvaluje snížení
schválené dotace pro rok 2022 zapsanému spolku ZO Svazu Branně technických sportů Žatec,
Volyňských Čechů 2734, 438 01 Žatec, IČ 71163182 z původní schválené částky 167.000,00 Kč na
částku 64.000,00 Kč.

2. Zdůvodnění:
Komise tělovýchovy a sportu při kontrole seznamů členů spolku do 18-ti let zjistila, že spolek má
23 dětí ze Žatce, 12 dětí z obcí kolem Žatce a 59 dětí z měst ve velké vzdálenosti od Žatce
(Klášterec nad Ohří, Hora sv. Kateřiny, Most, Rakovník ..). Z celkového počtu 91 dětí je v kategorii
závodní 76 dětí – podmínkou je 2 x týdně trénink a roční členský příspěvek 1.000,00 Kč – tuto
podmínku předseda spolku nedoložil.
Na základě přijatého usnesení Zastupitelstva města Žatce číslo 81/22 ze dne 5.5.2022 měla
sportovní organizace ZO Svazu Branně technických sportu Žatec obdržet dotaci ve výši 167.000,00
Kč na 91 dětí. Komise tělovýchovy a sportu primárně podporuje děti ze Žatce a nejbližšího okolí a
žádá zastupitelstvo města o schválení nové výše dotace.
„81/22 Dotace sportovním organizacím pro rok 2022
Zastupitelstvo města Žatce, dle § 85 odst. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje poskytnutí dotací sportovním organizacím pro rok 2022 nad
50.000,00 Kč dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
města Žatce pro jednotlivé zapsané spolky dle přiloženého vzoru Smlouvy.“
Rada města Žatce na svém jednání dne 13.6.2022 přijala usnesení číslo 441/22 v tomto znění:
441/22Dotace sportovní organizaci pro rok 2022
Rada města Žatce, na základě usnesení ZM č. 81/22 ze dne 05.05.2022, doporučuje Zastupitelstvu
města Žatce schválit snížení schválené dotace pro rok 2022 zapsanému spolku ZO Svazu Branně

technických sportů Žatec, Volyňských Čechů 2734, 438 01 Žatec, IČ 71163182 z původní
schválené částky 167.000,00 Kč na částku 64.000,00 Kč.
Rada města Žatce bere na vědomí zápis komise tělovýchovy a sportu ze dne 05.06.2022.
3. Příloha:
Zápis komise tělovýchovy a sportu ze dne 6.5.2022

ZÁPIS
z jednání Komise tělovýchovy a sportu
konané dne 5.6.2022
Přítomni:
Mgr. Karas, Ing. Popelka, Ing. Laibl, MUDr. Wilferová, Mgr. Bajbora, , p. Maňák, Hodina
Omluveni: Koutník, Ing. Petříček
Neomluveni:
Program jednání:
1. Dotace SBTS, z.s.
2. Nejlepší sportovec města Žatec
3. Různé
1. Dotace SBTS – při kontrole seznamů členů spolku do 18-ti let bylo zjištěno, že spolek má 23 dětí ze
Žatce, 12 dětí z ORP (obce kolem Žatce) a 59 dětí z měst ve velké vzdálenosti od Žatce (Klášterec nad
Ohří, Hora sv. Kateřiny, Most, Rakovník ..). Z celkového počtu 91 dětí je v kategorii závodní 76 dětí –
podmínkou je 2 x týdně trénink a roční členský příspěvek 1.000,00 Kč. Předseda požádal o vysvětlení,
protože komise primárně podporuje děti ze Žatce a nejbližšího okolí.
Komise tělovýchovy a sportu přijala následující usnesení:

„Komise tělovýchovy a sportu doporučuje, v návaznosti na přijaté usnesení ZM č.81/22 ze dne
5.5.2022, schválit dotaci zapsanému spolku ZO Svazu Branně technických sportů Žatec,
Volyňských Čechů 2734, 438 01 Žatec, IČ 71163182 ve výši 64.000,00 Kč.“
Odůvodnění: v žádosti od zapsaného spolku ZO SBTS byl uveden celkový počet v kategorii
závodní 76 a v kategorii nezávodní 15 dětí. Dle přiloženého seznamu je patrno, že v Žatci a
v nejbližším okolí je pouze 35 dětí. Na tyto děti komise poskytne dotaci dle přepočítaného
koeficientu 1.831,40 Kč na rok a dítě.
Hlasování proběhlo per rollam.
Zapsala: Ing. Renata Sedláková
Ověřil: Mgr. Jiří Karas

