
USNESENÍ

z 1.mimořádného zasedání Zastupitelstva statutárního města Chomutova, které se konalo dne 24. 
10. 2019 od 15:00 hod., v zasedací místnosti č.13

Usnesení ZaMěst č. 172/19 z 24. 10. 2019
Rekonstrukce a přístavba zázemí, č. p. 4069/11, 4069/1, fotbalový klub, JUNIOR CHOMUTOV, z. 
s

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

souhlasí

s poskytnutím prostředků z rozpočtu města ve výši 30 % nákladů na realizaci projektu 
„Rekonstrukce a přístavba zázemí, č. p. 4069/11, 4069/1, fotbalový klub, JUNIOR CHOMUTOV, z. 
s.“, spolku JUNIOR CHOMUTOV, z. s., IČ: 266 40 651, se sídlem Mostecká 5886, Chomutov 430 
01, s tím, že předpokládané náklady projektu činí 12 500 000 Kč včetně DPH a prostředky budou 
poskytnuty pouze v případě, že na zbylou část nákladů získá spolek dotaci z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu. O 
formě poskytnutí prostředků a uzavření konkrétní smlouvy se spolkem zastupitelstvo rozhodne 
poté, co zapsaný spolek předloží dokumenty spojené s výběrem zhotovitele díla.

schvaluje

poskytnutí účelově vázaného finančního daru z rozpočtu města spolku JUNIOR CHOMUTOV, z. s., 
IČ: 266 40 651, se sídlem Mostecká 5886, Chomutov 430 01, na úhradu správního poplatku za 
podání žádosti o vydání stavebního povolení na realizaci projektu „Rekonstrukce a přístavba 
zázemí, č. p. 4069/11, 4069/1, fotbalový klub, JUNIOR CHOMUTOV, z. s.“, a to ve výši 30 000 
Kč, maximálně však 100 % správního poplatku, s tím, že dar bude vyplacen do 30 kalendářních dní 
ode dne předložení účetního dokladu o úhradě správního poplatku, a s tím, že případný přeplatek na 
správním poplatku nebo poplatek, který správní orgán žadateli vrátí, bude obdarovaný povinen 
dárci vrátit.

Usnesení ZaMěst č. 173/19 z 24. 10. 2019
Schválení poskytnutí prostředků z rozpočtu města ve výši 30 % nákladů na realizaci projektu 
„Rekonstrukce hřiště a provozní budovy oddílu softbalu při Sportclubu 80 Chomutov“

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

souhlasí

s poskytnutím prostředků z rozpočtu města ve výši 30 % nákladů na realizaci projektu 
„Rekonstrukce hřiště a provozní budovy oddílu softbalu při Sportclubu 80 Chomutov“ spolku 
Sportclub 80 Chomutov z.s., IČ: 43227406, se sídlem Březenecká 4704, 430 04 Chomutov s tím, že 
předpokládané náklady projektu činí 36 300 000 Kč a prostředky budou poskytnuty pouze v 
případě, že na zbylou část nákladů získá spolek dotaci z Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu. O formě 
poskytnutí prostředků a uzavření konkrétní smlouvy se spolkem zastupitelstvo rozhodne poté, co 
zapsaný spolek předloží dokumenty spojené s výběrem zhotovitele díla.

schvaluje

poskytnutí účelově vázaného finančního daru z rozpočtu města spolku Sportclub 80 Chomutov z.s., 
IČ: 43227406, se sídlem Březenecká 4704, 430 04 Chomutov, na úhradu správního poplatku za 
podání žádosti o vydání stavebního povolení na realizaci projektu „Rekonstrukce hřiště a provozní 
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budovy oddílu softbalu při Sportclubu 80 Chomutov“, a to ve výši 30 000 Kč, maximálně však 100 
% správního poplatku, s tím, že dar bude vyplacen do 30 kalendářních dní ode dne předložení 
účetního dokladu o úhradě správního poplatku, a s tím, že případný přeplatek na správním poplatku 
nebo poplatek, který správní orgán žadateli vrátí, bude obdarovaný povinen dárci vrátit.

JUDr. Marek Hrabáč David Dinda
primátor statutárního města Chomutova náměstek primátora statutárního města 

Chomutova
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