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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 1.4.2015

Předloha pro 5. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 4. 2015

Předkladatel: Ing. PETR MĚŘÍNSKÝ, náměstek primátora

Zpracovatel: Ing. DANIELA NOVOTNÁ, vedoucí odboru Kanceláře primátora

Název materiálu:

Dodatek č. 12 ke zřizovací listině - příspěvkové organizace Kulturní a informační služby 
města Přerova. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje uzavření dodatku č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a 
informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I - Město, nám. T. G. Masaryka 8, IČ 
45180512, ze dne 2.11.2009, ve znění dodatku č. 1  ze dne 2.11.2009, dodatku č. 2 ze dne 
9.2.2010, dodatku č. 3 ze dne 13.4.2010, dodatku č. 4 ze dne 14.12.2010, dodatku č. 5 ze dne 
2.5.2011, dodatku č. 6 ze dne 2.10.2012, dodatku č. 7 ze dne 1.7.2011, dodatku č. 8 ze dne 
2.10.2012, dodatku č. 9 ze dne 28.12.2012, dodatku č. 10 ze dne 17.9.2013 a dodatku č. 11 
ze dne 15.9.2014, kterým se v čl. 4 Vymezení hlavního účelu organizace a tomu 
odpovídajícího předmětu činnosti doplňuje v odstavci 4.2. bod d) v tomto znění:

d) Organizačně-technické služby pro zřizovatele, a to
- zasedání Zastupitelstva města Přerova ve velkém sále Městského domu,
- setkání zástupců města s pětasedmdesátiletými občany ve velkém sále Městského domu,
- veřejná slyšení a projednávání ve velkém sále Městského domu,
- spolupořádání Československého jazzového festivalu ve velkém sále Městského domu.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Kancelář primátora

Kancelář primátora předkládá materiál ke schválení.

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala materiál na své schůzi konané dne 24. března 2015. 
Navrhované usnesení je v souladu s usnesením rady. 



Důvodová zpráva:

V návaznosti na změnu, v jejímž důsledku se zasedání zastupitelstva města Přerova koná 
jedenkrát měsíčně ve velkém sále Městského domu a s ohledem na nárůst aktivit v oblasti 
veřejného projednávání koncepčních a rozvojových záležitostí města Přerova, předkládáme 
do orgánů města návrh na uzavření dodatku č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Kulturní a informační služby města Přerova. Předmětem návrhu je rozšíření  čl. 4 Vymezení 
hlavního účelu organizace a tomu odpovídajícího předmětu činnosti  -  doplňuje se v odstavci 
4.2. bod d) v tomto znění:

d) Organizačně-technické služby pro zřizovatele, a to
- zasedání Zastupitelstva města Přerova ve velkém sále Městského domu,
- setkání zástupců města s pětasedmdesátiletými občany ve velkém sále Městského domu,
- veřejná slyšení a projednávání ve velkém sále Městského dom,
- spolupořádání Československého jazzového festivalu ve velkém sále Městského domu.

V jiném se text zřizovací listiny příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města 
Přerova, se sídlem Přerov I - Město, nám. T. G. Masaryka 8, IČ 45180512, ze dne 2.11.2009, 
ve znění dodatku č. 1  ze dne 2.11.2009, dodatku č. 2 ze dne 9.2.2010, dodatku č. 3 ze dne 
13.4.2010, dodatku č. 4 ze dne 14.12.2010, dodatku č. 5 ze dne 2.5.2011, dodatku č. 6 ze dne 
2.10.2012, dodatku č. 7 ze dne 1.7.2011, dodatku č. 8 ze dne 2.10.2012, dodatku č. 9 ze dne 
28.12.2012, dodatku č. 10 ze dne 17.9.2013 a dodatku č. 11 ze dne 15.9.2014 nemění.

Tento dodatek nabude platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

V návaznosti na tuto změnu bylo požádáno také o navýšení příspěvku příspěvkové organizace 
Kulturní a informační služby města Přerova v celkové výši o 125.000,-- Kč. 
Požadovaná výše vychází z následujícího propočtu předpokládaného počtu hodin a kalkulace 
1 hodiny pronájmu k aktivitám, vztahujícím se k prvním třem odrážkám písmena d):

Aktivity celkem Počet za rok Počet hodin 
         na 1 akci

Počet hodin
            celkem

Náklady celkem

Zasedání 
zastupitelstva

12 6 72

Setkání s "75" 3 4 12

Veřejná slyšení 10 3 30

      Cena za hodinu 1.095,-- 114 124.380,--

Dále Rada navrhla doplnit poslední odrážku ve znění "spolupořádání Československého 
jazzového festivalu ve velkém sále Městského domu".

V návaznosti na rozšíření hlavní činnosti o spolupořádání Československého jazzového 
festivalu ve velkém sále Městského domu (čtvrtá odrážka písmena d), navrhla Rada také 
zvýšení příspěvku příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova o 
105.000,-- Kč. Tyto finanční prostředky by měly být využity na pokrytí nákladů na pronájem 
velkého sálu Městského domu, včetně každodenního úklidu v období podzimní části festivalu 
(zpravidla pátek, sobota, neděle). 



Materiál byl projednán na schůzi Rady města Přerova konané dne 24. března 2015. Návrh na 
usnesení je v souladu s výsledkem projednání v radě.

Interní auditorka se vyjádřila k záležitosti navrhovaného spolufinancování podzimního 
Československého jazzového festivalu ve velkém sále Městského domu takto:
Pokud je podpora Nadačního fondu Přerovského jazzového festivalu (dále jen NF PJF) v 
oblasti kultury pro město Přerov strategická a ze strany města je eminentní zájem na 
spolupořádání festivalu, tato měla být plně pokryta v rámci  přímých podpor nebo grantového 
programu na rok 2015. Nositelem pořádání této akce (jazzový festival) je přímo NF PJF, který 
byl pro tento účel založen a měl by tedy být příjemcem podpory.  
Dotace tomuto subjektu jsou již registrovány jako podpora de minimis.  Pro úplnost lze uvést, 
že kromě dotací byla rovněž zavedena do registru de minimis příspěvkovou organizací 
Kulturní a informační služby města Přerova (dále jen KIS) v roce 2014 nájemní smlouva na 
zvýhodněný nájem kanceláře NF PJF v Městském domě.
Poskytnutí finančních prostředků organizaci KIS v rámci navýšení příspěvku v souvislosti s 
rozšířením hlavní činnosti, je dle názoru interní auditorky skrytou veřejnou podporou.
Pokud tedy bude schválen dodatek ke zřizovací listině dle návrhu na usnesení, bude muset 
KIS uzavřít s NF PJF smlouvu týkající se vzájemných práv a povinností při pořádání 
festivalu. Tato smlova bude do 5 dnů od podpisu zaregistrována do registru de minimis z 
titulu poskytování veřejné podpory, protože je v tomto případě hlavní organizátor, tj. NF PJF 
zvýhodněn poskytnutím služby v hodnotě 105 tisíc Kč. Pokud by se tak nestalo, vzniká riziko 
pokuty ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.


