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Název materiálu:

Smlouva o zápůjčce - DIVADLO DOSTAVNÍK Přerov

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje smlouvu o zápůjčce mezi statutárním městem Přerov jako zapůjčitelem a 
subjektem DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o.s. se sídlem Družstevní 235/39, 750 
02 Přerov III - Lověšice, IČ: 49558048 jako vydlužitelem. Předmětem smlouvy je 
bezúročná zápůjčka ve výši 395.000,-- Kč (slovy 
třistadevadesátpěttisíckorunčeských) na účely spočívající v předfinancování projektu 
Dostavníčko s divadlem – mezinárodního festivalu ochotnického divadla, konaného v 
roce 2014 v Přerově. Vydlužitel se zavazuje vrátit zápůjčku v plné výši ve lhůtě 
nejpozději do 31. 12. 2014.

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 219 Ostatní 
činnosti j. n. 
(rezerva)

47 092,2 * - 395,0 46 697,2

3429 110 Ostatní 
zájmová 
činnost a 

0,0 + 395,0 395,0



rekreace
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala materiál na své schůzi konané dne 4.6.2014.

Kancelář primátora

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání.

Odbor ekonomiky

V souladu s usnesením zastupitelstva č. 864/19/4/2013 byla ve schváleném rozpočtu na rok 
2014 vyčleněna částka 510 tis. Kč na poskytnutí bezúročné půjčky subjektu DIVADLO 
DOSTAVNÍK PŘEROV, o. s. na předfinancování projektu Dostavníčko s divadlem. 
Vzhledem k tomu, že rozpočet projektu byl pokrácen, požádala kancelář primátora o převod 
částky 395 tis. Kč z rezervy k tomuto účelu.

Důvodová zpráva:

Zástupci DIVADLA DOSTAVNÍK PŘEROV o.s. se sídlem Družstevní 235/39, 750 02 
Přerov III - Lověšice, IČ: 49558048, se v srpnu 2013 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 jsou 
průběžně upřesňovány. V průběhu letních měsíců se uskuteční jedenkrát do týdne divadelní 
produkce převážně na letní scéně. Pomyslným vyvrcholením bude druhá část festivalu, která 
se bude konat ve dnech 29. - 30. 8. 2014 - bude to svátek amatérského divadla, na němž se 
vystřídá celá plejáda divadelních souborů a žánrů. 

Zastupitelstvo města Přerova svým usnesením č. 864/19/4/2013 schválilo 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.

Důvodem tohoto kroku byl fakt, že v podmínkách tohoto dotačního titulu je povinnost mít 
zajištěnu celou částku na předfinancování projektu.

Smlouva o financování z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd byla uzavřena v dubnu 
2014, s ohledem na úpravu celkových nákladů projektu bude uzavřena smlouva o zápůjčce na 
částku 395 tisíc Kč, což představuje 85% dotace poskytnuté z Fondu mikroprojektů. V 
současné době se dolaďují podmínky smlouvy, zejména ručitelské prohlášení. Je třeba, aby 
zápůjčka byla v celém rozsahu zabezpečena ručitelským prohlášením fyzické osoby (nebo 
fyzickými osobami) s trvalým doložitelným příjmem. Ručitelské prohlášení bude podepsáno 
před uzavřením smlouvy. 



Návrh smlouvy je přílohou materiálu.


