
Pořadové číslo: 5/6

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 2.4.2015

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

Předkladatel: Bc. TOMÁŠ NAVRÁTIL, náměstek primátora

Zpracovatel: Ing. EVA ŘEZÁČOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky
DAGMAR BERCSÉNYIOVÁ, referent oddělení rozpočtu

Název materiálu:

Grantový program pro rok 2015

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

1) schvaluje výjimku ze "Zásad dotačního programu II pro rok 2015" v oblasti sociální z 
důvodu a v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě pro žadatele Armáda spásy v České 
republice, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha, IČ 40613411 (grant ev. 
č. GSO-017/15 uvedený v tabulce č. 36 této důvodové zprávy),

2) schvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací žadatelům v 
níže uvedených oblastech v částkách uvedených ve sloupci "Návrh Rady města 
Přerova":
a)  sport - viz tabulky č. 1-16 této důvodové zprávy ve výši 2 354 000 Kč,
b)  volný čas - viz tabulky č. 17-23 této důvodové zprávy ve výši 250 000 Kč,  
c)   kultura - viz tabulky č. 24-33 této důvodové zprávy ve výši 1 105 000 Kč,
d)  sociální - viz tabulky č. 34-39 této důvodové zprávy ve výši 1 047 000 Kč,
e)  zdravotnictví - viz tabulky č. 40-41 této důvodové zprávy ve výši 47 000 Kč,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2015

3) pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právních 
jednání dle bodu 2) usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jejich uzavření a 
podpisu,



4) neschvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí dotací v oblasti sportu, 
volného času, kultury, sociální a zdravotnictví žadatelům, u kterých je ve sloupci 
"Návrh Rady města Přerova", uvedena nulová výše dotace (viz tabulky č. 1-41 
důvodové zprávy).

VARIANTA II

1) schvaluje výjimku ze "Zásad dotačního programu II pro rok 2015" v oblasti sociální z 
důvodu a v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě pro žadatele Armáda spásy v České 
republice, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha, IČ 40613411 (grant ev. 
č. GSO-017/15 uvedený v tabulce č. 36 této důvodové zprávy),

2) schvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací žadatelům v 
níže uvedených oblastech v částkách uvedených ve sloupci "Návrh příslušného 
výboru ZM":
a)  sport - viz tabulky č. 1-16 této důvodové zprávy ve výši 2 354 000 Kč,
b)  volný čas - viz tabulky č. 17-23 této důvodové zprávy ve výši 250 000 Kč,  
c)  sociální - viz tabulky č. 34-39 této důvodové zprávy ve výši 1 067 000 Kč,
d)  zdravotnictví - viz tabulky č. 40-41 této důvodové zprávy ve výši 27 000 Kč,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2015

3) schvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací žadatelům v 
oblasti kultury, v částkách uvedených ve sloupci "Návrh Rady města Přerova" - viz 
tabulky č. 24-33 této důvodové zprávy ve výši 1 105 000 Kč,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2015

4) pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právních 
jednání dle bodu 2) a 3) usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jejich uzavření a 
podpisu,

5) neschvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí dotací v oblasti:
a)  sportu, volného času, sociální a zdravotnictví žadatelům, u kterých je ve sloupci 
"Návrh příslušného výboru ZM", uvedena nulová výše dotace (viz tabulky č. 1-23 a  
34-41 důvodové zprávy),
b)  kultury, u kterých je ve sloupci "Návrh Rady města Přerova", uvedena nulová výše 
dotace (viz tabulky č. 24-33 důvodové zprávy).

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:



Rada města Přerova projednala předlohu na své schůzi dne 24.03.2015 a předkládá 
Zastupitelstvu města Přerova ke schválení ve znění varianty č. I. 

Stanovisko odboru ekonomiky: 

Odbor ekonomiky předkládá předlohu ke zvážení, zejména s ohledem na výjimku uvedenou v 
bodě 1) návrhu na usnesení. 

Stanovisko odboru sociálních věcí a školství: 

Odbor sociálních věcí a školství doporučuje schválit znění varianty č. I.

Stanovisko kanceláře primátora: 

Kancelář primátora zpracovala žádosti v oblasti kultury a předložila k projednání Komisi pro 
cestovní ruch a kulturu. Návrh komise na rozdělení přidělené částky mezi jednotlivé žadatele 
je uveden v přiložených tabulkách (tabulky č. 24-33).

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova na svém 3. jednání dne 02.02.2015 vyhlásilo Grantový program 
na rok 2015 a vyzvalo žadatele k předkládání žádostí o finanční podporu dle zásad 
Grantového programu pro rok 2015. Termín pro podání žádostí byl stanoven do 18.02.2015.

Ve výše uvedeném termínu bylo evidováno 272 žádostí o grant od 175 žadatelů. V následující 
tabulce je uvedeno srovnání s předešlými roky:

oblast 2012 2013 2014 2015

sport 47 žadatelů
85 projektů

54 žadatelů
91 projektů

66 žadatelů
107 projektů

63 žadatelů
114 projektů

volný čas 23 žadatelů 
36 projektů

24 žadatelů 
39 projektů

32 žadatelů 
47 projektů

26 žadatelů
42 projektů

kultura 41 žadatelů 
56 projektů

42 žadatelů
57 projektů

49 žadatelů
70 projektů

45 žadatelů
70 projektů

sociální 29 žadatelů 
34 projektů

33 žadatelů
45 projektů

36 žadatelů 
43 projektů

35 žadatelů
40 projektů

zdravotnictví 4 žadatelé
6 projektů

8 žadatelů 
8 projektů

6 žadatelů 
8 projektů

6 žadatelů
6 projektů

celkem 144 žadatelů
217 projektů

161 žadatelů
240 projektů

189 žadatelů 
275 projektů

175 žadatelů
272 projektů

Došlé žádosti byly zpracovány v souladu se Zásadami dotačního programu II příslušnými 
odbory Magistrátu města Přerova: 
 oddělení školství a mládeže odboru sociálních věcí a školství se zabývalo žádostmi v 

oblasti sportu a volného času. V těchto oblastech jsou evidovány žádosti o přidělení 
dotace na činnost, organizaci akce a provoz zařízení. Přidělené finanční prostředky do 
těchto oblastí byly rozděleny mezi jednotlivé žadatele s tím, že v obou oblastech bude 
možné u všech uvedených položek souvisejících se sportovní nebo volnočasovou 



činností a organizací akce čerpat poskytnutou dotaci pouze na činnost mládeže a 
organizaci akce pro mládež (tabulky č. 1-23),

 kancelář primátora zpracovala přijaté žádosti v oblasti kultury a předložila k projednání
Komisi pro cestovní ruch a kulturu. Návrh komise na rozdělení přidělené částky mezi 
jednotlivé žadatele je uveden v přiložených tabulkách (tabulky č. 24-33),

 oddělení sociálních věcí a zdravotnictví odboru sociálních věcí a školství posuzovalo 
žádosti v oblasti sociální a zdravotnictví. V oblasti sociální rozdělilo částku 1 047 000 Kč 
s tím, že navrhuje udělit výjimku ze Zásad dotačního programu II pro rok 2015. 
Důvody pro poskytnutí výjimky jsou uvedeny níže. V oblasti zdravotnictví pak byla mezi 
žadatele rozdělena částka 47 000 Kč (tabulky č. 34-41),

Výjimka z „Grantového programu na rok 2015“ - GSO-017/15

Dle odst. 7) Zásad dotačního programu II v oblasti sociální je uvedeno, že příjemce přímé 
podpory v oblasti sociální pro rok 2015 nemůže žádat o finanční podporu v rámci grantového 
programu pro rok 2015 na shodný účel v oblasti sociální.    

Žadateli, Armádě spásy v České republice, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 
5, IČO: 40613411, s místem poskytování 9. května 2481/107, Přerov byla v rámci přímých 
podpor na rok 2015 schválena částka 300 000 Kč na realizaci registrované sociální služby v 
roce 2015 (v roce 2014 byla schválena částka 700 000 Kč) – azylového domu v Přerově, 
pouze pro matky s dětmi s trvalým pobytem na území města Přerova. Vzhledem k 
významnému snížení finanční částky se Armáda spásy v České republice přihlásila do 
grantového programu statutárního města Přerova a požádala o finanční podporu ve výši 300 
000 Kč na dofinancování provozu azylového domu pro matky s dětmi v Přerově. Žadatel 
předložil finanční rozpočet, ze kterého vyplývá, že v případě nedofinancování hrozí zánik 
sociální služby. 
Sociální služba poskytovaná Armádou spásy je pro město Přerov jedinečná a nezastupitelná. 
Odbor sociálních věcí a školství si je vědom nebezpečí zániku této sociální služby, ukončení 
služby by ohrozilo činnosti s touto ohroženou cílovou skupinou, děti matek by byly vystaveny 
riziku ústavní péče. Vzhledem k tomuto riziku navrhuje odbor sociálních věcí a školství 
schválení částky ve výši 250 000 Kč. 

Odbor sociálních věcí a školství navrhuje přidělit v rámci tohoto grantového programu výše 
uvedenému žadateli, který je příjemcem dotace v rámci přímých podpor z rozpočtu 
statutárního města Přerova v roce 2015 a na shodný účel žádá o poskytnutí dotace i v rámci 
tohoto grantového programu, grant ve výši 250 000 Kč. 

Na základě zpracování žádostí příslušnými odbory, v oblasti kultury pak Komisí pro cestovní 
ruch a kulturu, byla vyhotovena předloha do Rady města Přerova, která se materiálem 
zabývala na své schůzi dne 24.03.2015. Jednotlivé žádosti byly současně projednány 
příslušnými výbory. Oblast sportu a volného času Výborem pro školství a sport, oblast 
sociální a zdravotnictví Výborem pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální 
začleňování. Doporučení těchto výborů je uvedeno v přiložených tabulkách ve sloupci "Návrh 
příslušného výboru ZM".  

oblast schválený
rozpočet 

návrh 
Rady města Přerova

návrh
příslušných výborů ZM

sport    2 354 000    2 354 000 2 354 000

volný čas       250 000        250 000    250 000



kultura    1 105 000    1 105 000 1 105 000*

sociální
zdravotnictví

   1 094 000    1 047 000
        47 000

1 067 000
     27 000

celkem    4 803 000   4 803 000 4 803 000
* částka navržená Komisí pro cestovní ruch a kulturu 

Všechny zaslané materiály k jednotlivým projektům grantového programu uvedených oblastí 
(vyplněné formuláře včetně komentářů, rozpočtů, kopií registrací, stanov apod.) jsou uloženy 
na příslušných zpracovatelských odborech Magistrátu města Přerova.

Zásady dotačního programu Grantový program pro rok 2015 jsou k dispozici na webových 
stránkách statutárního města Přerova (www.prerov.eu/Magistrát/Granty a dotace/poskytované 
městem) a na příslušných zpracovatelských odborech Magistrátu města Přerova. 

Příloha: 
Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu na rok 2015 
(tabulka č. 1-41)


