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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 5.9.2013

Předloha pro 19. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 9. 9. 2013

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor

Zpracovatel: Ing. DANIELA NOVOTNÁ, vedoucí odboru Kanceláře primátora
OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky

Název materiálu:

Předfinancování projektu

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

1. schvaluje záměr spolufinancovat  z rozpočtu statutárního města Přerova v roce 2014 do výše  
90 000 Kč realizaci projektu Dostavníčko s divadlem, zpracovaného subjektem  DIVADLO 
DOSTAVNÍK PŘEROV o.s. se sídlem Družstevní 235/39, 750 02 Přerov III - Lověšice, IČ: 
49558048, a to formou dotace,  která bude vyčleněna v rámci finančních prostředků vymezených na 
přímé podpory v oblasti kultury pro rok 2014,  pod podmínkou, že jmenovaný subjekt získá finanční 
podporu z Fondu mikroprojektů v regionu Praděd,

2. schvaluje záměr poskytnout z rozpočtu statutárního města Přerova v roce 2014 subjektu 
DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o.s. se sídlem Družstevní 235/39, 750 02 Přerov III - Lověšice, 
IČ: 49558048 bezúročnou půjčku do výše 510 000 Kč s termínem splatnosti  do 31.12.2014 na 
financování realizace projektu uvedeného v bodě 1 tohoto usnesení, pod podmínkou, že jmenovaný 
subjekt získá finanční podporu z  Fondu mikroprojektů v regionu Praděd.

VARIANTA II

1. neschvaluje záměr spolufinancovat  z rozpočtu statutárního města Přerova v roce 2014 do výše  
90 000 Kč realizaci projektu Dostavníčko s divadlem, zpracovaného subjektem  DIVADLO 
DOSTAVNÍK PŘEROV o.s. se sídlem Družstevní 235/39, 750 02 Přerov III - Lověšice, IČ: 
49558048,

2. neschvaluje záměr poskytnout z rozpočtu statutárního města Přerova v roce 2014 subjektu 
DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o.s. se sídlem Družstevní 235/39, 750 02 Přerov III - Lověšice, 
IČ: 49558048 bezúročnou půjčku do výše 510 000 Kč s termínem splatnosti  do 31.12.2014 na 
financování realizace projektu uvedeného v bodě 1 tohoto usnesení.



Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Kancelář primátora

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání. Záměr realizovat v létě 2014 amatérský 
divadelní festival v Přerově je velmi zajímavý a zcela jistě by  byl pro přerovskou veřejnost 
vítanou letní aktivitou. Důkazem jsou akce, které se od minulého roku konají na letní scéně, o 
připravený program je opravdu zájem. Rizikem je ovšem plánovaný způsob předfinancování 
prostřednictvím města. V průběhu realizace projektu může dojít k problémům s naplňováním 
všech podmínek poskytnuté dotace z Fondu mikroprojektů v regionu Praděd, s uznatelnými 
náklady, s vyúčtováním  apod.  Proto akceptace předfinancování celé částky s sebou nese do 
budoucna rizika, zejména s ohledem na výši vratné dotace. 

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky doporučuje schválit Variantu II návrhu na usnesení. Schválení tohoto 
záměru by mohlo vyvolat lavinu žádostí dalších organizací o předfinancování projektů ze 
strany statutárního města. V této souvislosti také nelze přehlížet rizika s projekty spojená, 
jedná se především o uznatelnost výdajů a termíny, v nichž jsou dotace poskytovány, kdy 
velmi často dochází až k několikaměsíčním zpožděním. V důvodové zprávě dále není 
uvedeno, jakým způsobem bude řešena situace, pokud subjekt ve skutečnosti neobdrží dotaci 
v plné předpokládané výši. 
V případě, že bude výše uvedený záměr schválen, bude nutné tyto finanční prostředky 
vyčlenit v návrhu rozpočtu na rok 2014 a tato částka sníží zdroje, které by mohly být v příštím 
roce využity městem k jiným účelům, např. opravám majetku či investicím.

Důvodová zpráva:

Zástupci DIVADLA DOSTAVNÍK PŘEROV o.s. se sídlem Družstevní 235/39, 750 02  Přerov III -
Lověšice, IČ: 49558048, se obrátili na představitele města Přerova s žádostí o spolupráci při přípravě a 
finančním zabezpečení projektu Dostavníčko s divadlem, který se uskuteční v roce 2014 v Přerově. 
Jedná se o mezinárodní divadelní festival, na kterém vystoupí amatérské divadelní soubory z České 
republiky a Polska, jako hosté mohou  své umění představit i amatérští divadelníci ze Slovenska. 
Přesná dramaturgie a program budou upřesňovány počátkem roku 2014. Již dnes je však jasné, že se 
festival uskuteční ve dvou částech. V průběhu letních měsíců se uskuteční jedenkrát do týdne 
divadelní produkce převážně na letní scéně. Pomyslným vyvrcholením bude druhá část festivalu, 3 - 4 
denní svátek amatérského divadla, na němž se vystřídá celá plejáda divadelních souborů a žánrů. 

Divadlo Dostavník bude na tento projekt žádat o dotaci z Fondu mikroprojektů v regionu Praděd, a to 
v celkové výši 600.000,-- Kč. Vzhledem k tomu, že v podmínkách tohoto dotačního titulu je povinnost 
mít zajištěnu celou částku na předfinancování projektu, je předkládán k projednání tento materiál.  
Termín pro předložení žádosti je stanoven na 17.9.2013 a žadatel musí doložit, jakým způsobem bude 
zajištěno předfinancování. Pokud Zastupitelstvo města Přerova schválí navrhované usnesení, bude 
doloženo jako součást žádosti Dostavníku Přerov o.s. o dotaci. 

Statutární město Přerov má v Polsku dvě partnerská města - Ozimek a Kedzierzyn-Kozle. Divadlo 
Dostavník (ve spolupráci s Kanceláří primátora) zve k partnerství v tomto projektu také kulturní 
spolky z těchto měst. 

Pokud dojde k podpoře projektu Dostavníčko s divadlem z Fondu mikroprojektů v regionu Praděd a 
ke schválení tohoto způsobu předfinancvání, bude třeba z rozpočtu města Přerova na rok 2014 
poskytnout na předfinancování Divadlu Dostavník:



 bezúročnou půjčku z rozpočtu města ve výši 85% dotace poskytnuté z Fondu mikroprojektů v 
regionu Praděd, maximálně však 510.000,-- Kč

 dotaci na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu ve výši ve výši 15% dotace 
poskytnuté z Fondu mikroprojektů v regionu Praděd, maximálně však 90.000,-- Kč (formou 
dotace,  která bude vyčleněna v rámci finančních prostředků vymezených na přímé podpory v 
oblasti kultury pro rok 2014)

O tom, zda žadatelé uspějí a získají dotaci z Fondu mikroprojektů v regionu Praděd,  bude rozhodnuto 
v polovině prosince 2013.


