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Název materiálu:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zápůjčce č. MMPr-SML/0686/2014

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce číslo MMPr-SML/0686/2014 uzavřené dne 
26. 6. 2014 ve znění Dodatku č. 1 schváleného na 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaném 
dne 29.12.2014 usnesením č. 35/2/5/2014, mezi statutárním městem Přerovem jako zapůjčitelem a 
subjektem DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o.s., se sídlem Družstevní 235/39, 750 02 Přerov III-
Lověšice, IČ: 49558048 jako vydlužitelem.

Dodatkem číslo 2 se mění článek I odst. 1 smlouvy o zápůjčcee ve znění Dodatku č. 1 schváleného na 
2. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaném dne 29.12.2014 usnesením č. 35/2/5/2014 tak, že 
text:

"Zapůjčitel se zavazuje poskytnout vydlužiteli bezúročnou zápůjčku na základě jeho žádosti ze dne 
29. 8. 2013 na účely spočívající v předfinancování projektu Dostavníčko s divadlem – mezinárodního 
festivalu ochotnického divadla, konaného v roce 2014 v Přerově ve výši 395.000,-- Kč (slovy 
třistadevadesátpěttisíckorunčeských) a vydlužitel se zavazuje vrátit zápůjčku v plné výši ve lhůtě 
nejpozději do 30. 6. 2015." 

se nahrazuje novým textem 

"Zapůjčitel se zavazuje poskytnout vydlužiteli bezúročnou zápůjčku na základě jeho žádosti ze dne 
29. 8. 2013 na účely spočívající v předfinancování projektu Dostavníčko s divadlem – mezinárodního 
festivalu ochotnického divadla, konaného v roce 2014 v Přerově ve výši 395.000,-- Kč (slovy 
třistadevadesátpěttisíckorunčeských) a vydlužitel se zavazuje vrátit zápůjčku v plné výši ve lhůtě 
nejpozději do 31. 12. 2015." 

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:



Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala materiál na své schůzi konané dne 21.5.2015. Usnesením č. 
473/18/4/2015 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o 
zápůjčce číslo MMPr-SML/0686/2014.

Kancelář primátora

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání.

Důvodová zpráva:

V průběhu roku 2013 se zástupci DIVADLA DOSTAVNÍK PŘEROV o.s. se sídlem Družstevní 
235/39, 750 02 Přerov III - Lověšice, IČ: 49558048 obrátili na představitele města Přerova s žádostí o 
spolupráci při přípravě a finančním zabezpečení projektu Dostavníčko s divadlem, který se konal v 
roce 2014 v Přerově. Jednalo se o mezinárodní divadelní festival, na kterém vystoupily amatérské 
divadelní soubory z České republiky a Polska. V průběhu letních měsíců se převážně na letní scéně 
odehrávaly divadelní produkce.

Projekt byl spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd, v podmínkách získaného 
dotačního titulu byla povinnost mít zajištěnu celou částku na předfinancování projektu. Proto byla 
uzavřena smlouva o zápůjčce, na základě které DIVADLO DOSTAVNÍK získalo bezúročnou 
zápůjčku na předfinancování projektu Dostavníčko s divadlem – mezinárodního festivalu 
ochotnického divadla, konaného v roce 2014 v Přerově ve výši 395.000,-- Kč (slovy 
třistadevadesátpěttisíckorunčeských). Divadlo se zavázalo vrátit zápůjčku v plné výši ve lhůtě 
nejpozději do 31. 12. 2014. 

Vzhledem k tomu, že finanční prostředky z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd nebudou 
DIVADLU DOSTAVNÍK PŘEROV o.s. poukázány před 1. 6. 2015, obrátil se předseda souboru na 
město s žádostí o prodloužení termínu vrácení zápůjčky do 30. 6. 2015. Žádosti bylo vyhověno a dne 
29.12.2014 schválio Zastupitelstva města Přerova svým usnesením č. 35/2/5/2014 Dodatek č. 1 ke 
smlouvě, ve kterém se prodloužila lhůta vrácení zápůjčky do 30.6.2015. 

V měsíci květnu 2015 se předseda spolku Z. Hilbert na město obrátil opět s žádostí o prodloužení 
lhůty vrácení zápůjčky. Učinil tak z toho důvodu, že mu finanční manažer Euroregionu Praděd sdělil, 
že si kontrolní orgán Centra pro regionální rozvoj ČR pro NUTS II Střední Morava se sídlem v 
Olomouci v rámci svého plánu kontrol vyžádal jejich projekt ke kontrole. Z dosavadních informací 
nevyplývá termín ukončení kontroly a proplacení dotace. Odhadovaný termín proplacení je podzim 
2015.


