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Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci přímých podpor pro rok 2014 -
Nadační fond Přerov - Cuijk

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené dne 30. 5. 
2014 mezi statutárním městem Přerovem jako předávajícím a subjektem Nadační 
fond Přerov - Cuijk, IČ: 27803201, se sídlem Přerov, Blahoslavova 71/2, jako 
příjemcem.

Dodatkem č. 1 budou provedeny tyto změny smlouvy o poskytnutí dotace:

a) text článku 1 odst. 1 

Předávající se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci ve výši 80.000,- Kč 
(slovy: osmdesáttisíckorunčeských) na nákladové položky příjemce bez DPH, je-li 
příjemce jejím plátcem:
- vedení účtu
- výroční zpráva, daňové přiznání
- doprava, diety
- překlady
- propagace
(s vyloučením nákladů na: akontaci leasingu a leasingové splátky, pokuty, úroky z 
prodlení, sankce, penále, manka a škody, úroky z půjček a úvěrů, daně, správní aj. 



poplatky, odpisy hmotného a nehmotného majetku bez ohledu na vlastnictví, podíl 
DPH na ceně, je-li žadatel jejím plátcem), uskutečněné v roce 2014 v souvislosti s 
činností a recipročním zájezdem občanů z Přerova do Cuijku, dle ustanovení této 
smlouvy.

se nahrazuje novým textem

Předávající se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci ve výši 130.000,- Kč 
(slovy: jednostotřicettisíckorunčeských) na nákladové položky příjemce bez DPH, je-
li příjemce jejím plátcem:
- vedení účtu
- výroční zpráva, daňové přiznání
- doprava, diety
- překlady
- propagace
(s vyloučením nákladů na: akontaci leasingu a leasingové splátky, pokuty, úroky z 
prodlení, sankce, penále, manka a škody, úroky z půjček a úvěrů, daně, správní aj. 
poplatky, odpisy hmotného a nehmotného majetku bez ohledu na vlastnictví, podíl 
DPH na ceně, je-li žadatel jejím plátcem), uskutečněné v období 2014 - 2015 v 
souvislosti s činností a recipročním zájezdem občanů z Přerova do Cuijku, dle 
ustanovení této smlouvy.

b) text článku 1 odst. 3

V případě, že příjemce v průběhu kalendářního roku 2014 ukončí činnost příjemce, na 
jejíž položky byla poskytnuta dotace uvedená v článku I bodě 1 této smlouvy, je 
povinen předávajícímu vrátit finanční prostředky ve výši 1/12 celkové výše dotace za 
každý i započatý měsíc neexistence zařízení či neprovozování činnosti.

Pokud v tomto případě nebude doposud příjemci poskytnuta předávajícím dotace 
uvedená v článku I bodě 1 této smlouvy, je předávající povinen příjemci poskytnout 
již pouze dotaci dle článku I bodu 1 této smlouvy sníženou o 1/12 celkové výše 
dotace za každý zbývající měsíc do konce roku 2014.

Pokud v tomto případě nebude doposud příjemci poskytnuta předávajícím druhá 
splátka dotace uvedená v článku II této smlouvy, je předávající povinen příjemci 
poskytnout již pouze druhou splátku dotace dle článku II této smlouvy sníženou o 
1/12 celkové výše dotace za každý zbývající měsíc do konce roku 2014.

se nahrazuje novým textem

V případě, že příjemce v průběhu kalendářního roku 2014 - 2015 ukončí činnost 
příjemce, na jejíž položky byla poskytnuta dotace uvedená v článku I bodě 1 této 
smlouvy, je povinen předávajícímu vrátit finanční prostředky ve výši 1/24 celkové 
výše dotace za každý i započatý měsíc neexistence zařízení či neprovozování činnosti.

Pokud v tomto případě nebude doposud příjemci poskytnuta předávajícím dotace 
uvedená v článku I bodě 1 této smlouvy, je předávající povinen příjemci poskytnout 
již pouze dotaci dle článku I bodu 1 této smlouvy sníženou o 1/24 celkové výše 



dotace za každý zbývající měsíc do konce roku 2015.

Pokud v tomto případě nebude doposud příjemci poskytnuta předávajícím druhá 
splátka dotace uvedená v článku II této smlouvy, je předávající povinen příjemci 
poskytnout již pouze druhou splátku dotace dle článku II této smlouvy sníženou o 
1/24 celkové výše dotace za každý zbývající měsíc do konce roku 2015.

c) text článku II týkající se druhé splátky 

- částku ve výši 40.000,- Kč do 31.08.2014 
se nahrazuje novým textem

- částku ve výši 90.000,- Kč do 30. 3. 2015
d) vypouští se z článku III odst. 2 smlouvy ve znění: "Příjemce se zavazuje podílet se 
na financování nákladů akce, na jejíž položky byla dotace poskytnuta, minimálně 
20% jejich celkových nákladů, a to z jiných zdrojů než je dotace od předávajícího."

e) v článku III odst. 3 se poslední věta "Tuto povinnost se příjemce zavazuje plnit do 
31. 12. 2014." mění na "Tuto povinnost se příjemce zavazuje plnit do 31. 12. 2015."

f) v článku III odst. 5 se ve všech odstavcích mění text "(věcně a časově související s 
kalendářním rokem 2014)" mění na "(věcně a časově související s kalendářním rokem 
2014 a 2015)." 

g) text článku III odst. 6

Příjemce je povinen písemnou specifikaci uvedenou v článku III bodě 5 této smlouvy 
předložit Kanceláři primátora Magistrátu města Přerova nejpozději do 31.01.2015. 
Písemná specifikace uvedená v článku III bodě 5 této smlouvy musí být v případě 
osobního doručení zaevidována na podatelně Magistrátu města Přerova nejpozději 
dne 31.01.2015, v případě zaslání poštou je rozhodující pro dodržení termínu datum 
poštovního razítka, nejpozději dne 31.01.2015.

se nahrazuje novým textem

Příjemce je povinen písemnou specifikaci uvedenou v článku III bodě 5 této smlouvy 
předložit Kanceláři primátora Magistrátu města Přerova nejpozději do 31.01.2016. 
Písemná specifikace uvedená v článku III bodě 5 této smlouvy musí být v případě 
osobního doručení zaevidována na podatelně Magistrátu města Přerova nejpozději 
dne 31.01.2016, v případě zaslání poštou je rozhodující pro dodržení termínu datum 
poštovního razítka, nejpozději dne 31.01.2016.

h) v článku III odst. 8, 9 a 12 se mění termín z 31.01.2015 na 31.01. 2016. 
i) vypouští se z článku IV odst. 3 smlouvy ve znění: "Nesplní-li příjemce povinnost v 
článku III bodě 2 této smlouvy, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 
kázně na účet předávajícího ve výši 10-20% z celkové výše dotace."

Ostatní ujednání smlouvy o poskytnutí dotace se nemění.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:



Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala materiál na své schůzi dne 4.6.2014.

Odbor ekonomiky

Úpravou smlouvy o poskytnutí dotace formou dodatku dojde nejen k navýšení částky, ale také 
k rozložení plateb z ní vyplývajících na období let 2014 - 2015. V rozpočtu statutárního města 
Přerova na rok 2014 je na podporu výše uvedenému subjektu vyčleněna částka ve výši 80 000 
Kč, přičemž dle údajů uvedených v důvodové zprávě bude v roce 2014 čerpána pouze její 
polovina a požádáno o převod zbývající částky do rozpočtu roku 2015. Při sestavování návrhu 
rozpočtu statutárního města na rok 2015 pak bude nutné vyčlenit dalších 50 000 Kč, aby  
smlouva byla plně kryta.

Kancelář primátora

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání.

Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov již více než 20 let spolupracuje s holandským městem Cuijk. 
Spolupráce se rozvinula nejen na úrovni politických reprezentací, ale díky Nadaci a 
zástupcům města Přerova, posléze i Nadačnímu fondu Přerov - Cuijk se rozšířila i mezi 
nejrůznější zájmové skupiny občanů obou měst - hudebníky, divadelníky, ornitology, 
muzejníky, členy Rotary klubů, kouzelníky, učitele, sportovce, folkloristy ... Výměnné 
zájezdy umožňují občanům obou měst poznat zvyklosti lidí na jiném konci Evropy. 
V říjnu loňského roku město Přerov přivítalo návštěvu z holandského Cuijku, která byla ze 
strany holandských hostů velmi ceněna. 
V roce 2014 byla plánována reciproční výprava přerovských občanů do Cuijku. Frans 
Bus, předseda Nadace Cuijk - Přerov, sdělil, že z důvodů personálních a finančních 
nebude schopen v letošním roce zajistit tuto akci a navrhuje, aby se uskutečnila v roce 
2015. Vzhledem k finanční náročnosti (ani městu Cuijk ani městu Přerov se v posledních 
letech nepodařilo získat dotaci) by i do budoucna byla zachována dvouletá periodicita. S 
ohledem na ekonomickou situaci je problematická spolupráce s dalšími sponzory - finanční 
sponzorské dary na aktivity se získávat nedaří, místní podnikatelské subjekty se na návštěvách 
spolupodílí pouze v omezeném rozsahu nepeněžním lnění v rámci svých propagačních aktivit 
(koláčky, minerálka, pivo apod.).
Předseda Nadačního fondu Přerov - Cuijk několikrát jednal o této situaci s primátorem, 
výsledkem je předkládaný návrh na změnu smlouvy, respektive na uzavření dodatku.
V zásadě by touto změnou došlo k prodloužení platnosti smlouvy na období let 2014-2015 a k 
navýšení částky na celkovou výši 130.000,-- Kč (nadační fond každoročně získává od města 
finanční dotaci ve výši cca 70 až 100 tis. Kč).
Z opakovaných jednání vyplynulo, že je to jediná reálná cesta, jak zachovat činnost 
Nadačního fondu Přerov - Cuijk za dodržení všech podmínek daných statutem a 
zakladatelskou listinou. 
V letošním roce bude spolupráce omezena pouze na vzájemné návštěvy členů správní rady při 
příležitosti přechodu přes řeku Maas v Cuijku a při příležitosti jazzového festivalu v Přerově. 
Nebude-li orgány města tato změna akceptována, bude zřejmě nutné ukončit činnost 
nadačního fondu a veškeré aktivity vzájemné spolupráce finančně, personálně i organizačně 
přenést na magistrát.




