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Smlouva o poskytnutí dotace v rámci grantového programu v oblasti kultury pro rok 
2014 - Pavel Novák

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov a 
subjektem Pavel Novák, zapsaný v Živnostenském rejstříku v Přerově pod č.j.: 
2010/2708/ZU/Ko/3, bydliště: Kabelíkova 2675/12, 750 02, Přerov I-Město, místo 
podnikání: U Žebračky 860/4, 750 02, Přerov I-Město, IČ: 64596737, DIČ: 
CZ6410030231, schválené v rámci usnesení č. 1059/23/8/2014 z 23. zasedání 
zastupitelstva města Přerova konaného dne 28. dubna 2014 s následujícími změnami:

a) text článku I odst. 1

Předávající se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci ve výši 25.000,- Kč 
(slovy: dvacetpěttisíckorunčeských) na nákladové položky příjemce bez DPH, je-li 
příjemce jejím plátcem:

- pronájem sálu
- technika, osvětlení, projekční zařízení
- příprava projekcí, videozáznamů, střih, prezentace
- honoráře
- catering pro účinkující
- fotodokumentace a videozáznam
- audiozáznam



- propagace, tiskoviny, velkoplošná reklama

(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 
organizací akce Pavel Novák 50/70, dle ustanovení této smlouvy.

bude nahrazen textem

Předávající se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci ve výši 25.000,- Kč 
(slovy: dvacetpěttisíckorunčeských) na nákladové položky příjemce bez DPH, je-li 
příjemce jejím plátcem:

- pronájem sálu
- technika, osvětlení, projekční zařízení
- příprava projekcí, videozáznamů, střih, prezentace
- honoráře
- catering pro účinkující
- fotodokumentace a videozáznam
- audiozáznam
- propagace, tiskoviny, velkoplošná reklama

(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 2015 v souvislosti s 
organizací akce Pavel Novák 50/70, dle ustanovení této smlouvy.

b) část textu článku II

- částku ve výši 25.000,- Kč do 30.09.2014.

bude nahrazena textem

- částku ve výši 25.000,- Kč v lednu 2015.

c) v článku III odst. 5 bude část textu (věcně a časově související s kalendářním 
rokem 2014) nahrazena textem (věcně a časově související s kalendářním rokem 
2015).

d) v článku III odst. 6, 8, 10 a 12 bude změněn termín z 31.01.2015 na 30.04.2015.

Ostatní ujednání smlouvy zůstanou beze změny.

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč
PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové rozpočet



opatření po úpravě
8115 210 Změna stavu 

krátkodobých 
prostředků na 
bank. účtech

201 188,5 
*

- 25,0 201 163,5

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
110 Grantový 

program v 
oblasti 
kultury

755,0 - 25,0 730,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
Dotace, přímé 
podpory a 
grantový 
program

25 221,1 * - 25,0 25 196,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Kancelář primátora

Kancelář primátora předkládá materiál ke zvážení.  Plánovaný koncert PAVEL NOVÁK 
70/50 k nedožitým sedmdesátinám Pavla Nováka a padesátinám Pavla Nováka ml., se z 
důvodu zdravotních problémů žadatele přesouvá na počátek roku 2015. 

Interní audit

Finanční prostředky byly poskytnuty Statutárním městem Přerovem na realizaci projektu v 
rámci Grantového programu na rok 2014. Vzhledem k tomu, že realizace projektu se 
uskuteční  až v roce 2015, doporučuji  i přes uvedené vážné důvody žadatele, požádat o dotaci 
v rámci Grantového programu na rok 2015. Nicméně navržené usnesení o prodloužení 
realizace projektu na rok 2015 neodporuje  vnitřním či zákonným předpisům, a je pouze na 
zvážení orgánů, zda schválí takto navržené usnesení.

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Je na jejich rozhodnutí, zda schválí výše uvedené 
úpravy smlouvy o dotaci včetně příslušného rozpočtového opatření, a to i s ohledem na fakt, 
že se nedožité 70. narozeniny Pavla Nováka vztahují k roku 2014. Z tohoto důvodu je na 
zvážení, zda by nebylo vhodné v příštím roce posunout termín realizace tak, aby byl 



požadavek opětovně předložen až v rámci Grantového programu na rok 2015, s novým 
termínem vyúčtování této dotace. 

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala materiál na své schůzi 25. 8. 2014 a podává návrh 
zastupitelstvu schválit smlouvu tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení. 

Důvodová zpráva:

Pavel Novák podal v rámci grantového programu v oblasti kultury pro rok 2014 žádost o 
poskytnutí dotace na projekt PAVEL NOVÁK 70/50, kterým mají být důstojně připomenuty 
nedožité 70. narozeniny oblíbeného přerovského zpěváka a legendy české pop music Pavla 
Nováka. Vzhledem k tomu, že i Pavel Novák junior v letošním roce slaví životní jubileum, 
rozhodl se pro uvedený projekt, v němž propojí své vzpomínky na otce se vzpomínkami hostů 
projektu a hlavně se známými a stále populárními písničkami. Celkový rozpočet projektu činí 
925 tisíc Kč, z rozpočtu města bylo na 23. zasedání zastupitelstva města Přerova konaném dne 
28. dubna 2014 v rámci usnesení č. 1059/23/8/2014 schváleno poskytnutí dotace ve výši 25 
tisíc Kč na projekt PAVEL NOVÁK 70/50. Smlouva má být uzavřena v termínu do 30. 9. 
2014. Vzhledem ke zdravotním problémům požádal Pavel Novák o odložení realizace z 
podzimu 2014 na počátek roku 2015. Žádost je součástí materiálu (viz příloha). 
Jak bylo uvedeno výše, poskytnutí dotace a uzavření smlouvy již bylo schváleno, smlouva 
však prozatím nebyla uzavřena. Pokud zastupitelé projeví vůli vyhovět požadovaným 
změnám, je třeba schválit smlouvu se změnami oproti klasické grantové smlouvě tak, jak je 
uvedeno v návrhu na usnesení.
Nebude-li návrh na usnesení schválen, nebude v letošním roce uzavřena s žadatelem smlouva 
o poskytnutí dotace z grantového programu, jelikož je už nyní známo, že žadatel nesplní účel, 
na který je grantová podpora schválena. Pokud bude v takovém případě chtít Pavel Novák 
usilovat o podporu zamýšleného projektu, bude muset podat novou žádost o poskytnutí dotace 
v rámci grantového programu v oblasti kultury pro rok 2015 nebo žádat o mimořádnou 
podporu.


