Pořadové číslo: 35/7

Zastupitelstvo města Přerova
Přerov 15.1.2018
Návrh pro 35. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 22. 1. 2018

Zpravodaj:

Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora

Navrhovatel:

Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel:

Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru

Název návrhu:
Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2018
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Přerova po projednání
1.

schvaluje vyřazení z „Dotačního programu na podporu oblasti kultury pro rok 2018“ žádosti
subjektů Občanská společnost DSi, z. s. s ev. č. DKU-033/2018, Dechový orchestr Haná
Přerov, z. s. s ev. č. DKU-034/2018, dále subjektu Letci Přerov – generála Karla Janouška,
z.s. s ev. č. DKU-035/2018, KORNET MUSIC, z.s. s ev.č. DKU-036/2018, KORNET, z. s. s
ev. č. DKU-037/2018 a také subjektu Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
České republiky, zapsaný spolek s ev. č. DKU-038/2018, jejichž žadatelé nesplnili podmínky
„Dotačního programu na podporu oblasti kultury pro rok 2018“ – nemají sídlo v Přerově,
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.3.2018

2.

schvaluje vyřazení žádosti subjektu Děti a příroda z.s. s ev.č. DVČ-040/18 z „Dotačního
programu na podporu oblasti volného času pro rok 2018“ z důvodu nesplnění podmínky
dotačního programu – nemá sídlo ani působnost v Přerově,
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.3.2018

3.

schvaluje nevyřazení žádosti subjektu Fitness AVE Přerov z.s. s ev. č. DSP-096/18 z
„Dotačního programu na podporu oblasti sportu pro rok 2018“ z důvodu porušení rozpočtové
kázně u dotace poskytnuté v roce 2016,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.3.2018
4.

schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací
žadatelům v oblasti:
a) kultura ve výši 1 998 000 Kč,
b) sport ve výši 12 420 000 Kč,
c) volný čas ve výši 369 500 Kč,
d) sociální a zdravotní ve výši 3 891 600 Kč,
Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačních programů v
jednotlivých oblastech jsou přílohou této důvodové zprávy.
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorové smlouvy Dotačního
programu statutárního města Přerova pro rok 2018.
Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi
statutárním městem Přerov a subjektem Fitness AVE Přerov z.s., IČ: 66743117, se sídlem
Nádražní 2810/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let
z „Dotačního programu na podporu oblasti sportu pro rok 2018“ bude uskutečněno pouze v
případě, že jmenovanému spolku bude orgány města prominut následně vyměřený odvod za
porušení rozpočtové kázně a souvisejícího penále nebo odvod za porušení rozpočtové kázně a
související penále spolek uhradí.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.3.2018

5.

pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právních jednání
dle bodu 4 usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jejich uzavření a podpisu,

6.

neschvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v
oblasti kultury, sportu, volného času a oblasti sociální a zdravotní žadatelům, u kterých je ve
sloupci „Návrh Rady města Přerova“ uvedena nulová výše dotace (viz příloha důvodové
zprávy).
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 31.3.2018

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:
Rada města Přerova:
projednala danou záležitost na 82. schůzi konané dne 14. 12. 2017 a podává návrh Zastupitelstvu
města Přerova schválit výše uvedené usnesení.
Výbor pro školství a sport:
projednal danou záležitost na svém jednání dne 11. 12. 2017 a navrhuje Zastupitelstvu města Přerova
schválit dotace pro rok 2018 v oblasti sportu a volného času dle výše uvedeného usnesení.

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování:
projednal danou záležitost na svém jednání dne 28. 11. 2017 a navrhuje Zastupitelstvu města Přerova
schválit Dotační program na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2018 dle výše uvedeného
usnesení.
Kancelář primátora:
Kancelář primátora zpracovala přijaté žádosti v oblasti kultury a předložila k projednání Komisi pro
cestovní ruch a kulturu. V příloze za oblast kultury jsou ve sloupci „Návrh Rady města Přerova“
uvedeny návrhy na přidělení dotací tak, jak je doporučuje ke schválení Komise cestovního ruchu a
kultury. Kancelář primátora podporuje návrh komise a také vyřazení šesti žádostí s evidenčními čísly:
DKU-033/2018, DKU-034/2018, DKU-035/2018, DKU-036/2018 a DKU-037/2018 a DKU038/2018.
Odbor sociálních věcí a školství:
doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.
Odbor ekonomiky:
Schválený rozpočet statutárního města Přerova na rok 2018 obsahuje zdroje ve výše uvedených
objemech vymezené na předmětné dotační programy.
Se subjektem Fitness AVE Přerov z.s., bylo zahájeno daňové řízení, a to na základě žádosti útvaru
interního auditu a kontroly o uložení odvodu peněžních prostředků a penále za porušení rozpočtové
kázně příjemci veřejné finanční podpory. Následně subjekt podal nadřízenému orgánu návrh na
zahájení správního řízení ve věci sporu z veřejnoprávní smlouvy.

