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čj. MCH 110/2015

Zastupitelstvo města Chropyně
1.

Název materiálu

2.

Pořadové číslo/datum zasedání

3 / 15. ledna 2015

3.

Předkladatel

Ing. Sigmundová Věra, starostka města Chropyně

4.

Zpracovatel

Večeřová Hana, MAJ- 36

5.

Obsah

6.

Počet listů celkem

- důvodová zpráva
- návrh usnesení
Počet listů A4:
2

7.

Materiál projednán

8.

Soulad s právními předpisy

Majetkoprávní záležitosti

v radě města Chropyně

9.

Soulad s rozpočtem města

v souladu s právními předpisy
v souladu s rozpočtem města

10.

Následné rozhodnutí

dále se neprojednává

Bod č. 1
Důvodová zpráva:

Návrh usnesení:

Počet listů A3:

Sportovní spolky Tělovýchovná jednota Chropyně a Fotbalový klub Chropyně požádaly o
poskytnutí zálohy z veřejné finanční podpory na rok 2015, kterou každoročně dostávají od
města Chropyně na svou činnost. V případě tělovýchovné jednoty se jedná o částku
250.000 Kč (celková výše podpory ze všech programů je cca 750.000 Kč), fotbalový klub o
částku 100.000 Kč (celková výše podpory je cca 250.000 Kč). Spolky o tyto zálohy žádají
každoročně, a to především kvůli nutnosti úhrad energií za IV. čtvrtletí předchozího roku a
záloh na energie za I. čtvrtletí letošního roku.

Zastupitelstvo města Chropyně
schvaluje

vyplacení zálohy z veřejné finanční podpory na rok 2015
a) Tělovýchovné jednotě Chropyně, spolek, se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ:
00545333, ve výši 250.000 Kč,
b) Fotbalovému klubu Chropyně, o.s., spolek, se sídlem Hanácké náměstí 551 Chropyně,
IČ: 70801860, ve výši 100.000 Kč.

Bod č. 2
Důvodová zpráva:

Na základě žádosti TJ, která byla doručena dne 6. ledna 2015, žádá Tělovýchovná jednota
Chropyně o poskytnutí další finanční podpory související s investicí Energetické úspory
tělocvičny TJ Chropyně. Část prostředků by byla použita na dofinancování této akce a část
na uhrazení víceprací souvisejících s realizací výše uvedené investice.
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Předpokladem pro poskytnutí požadovaného příspěvku je předložení podle § 85, písm. c)
zákona o obcích ke schválení Zastupitelstvu města Chropyně. Po schválení Zastupitelstvem
města bude s TJ sepsána smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Chropyně
schvaluje

smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města mezi Městem Chropyně a Tělovýchovnou
jednotou Chropyně, se sídlem Hanácké náměstí 552, Chropyně, IČO: 00545333 ve výši
650 000 Kč na dofinancování akce „Energetické úspory tělocvičny TJ Chropyně“ a na uhrazení víceprací souvisejících s realizací této investice.

