
Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova na svém 9. zasedání konaném dne 07. 09. 2015 vyhlásilo Dotační 
programy statutárního města Přerova pro rok 2016. Rada města Přerova na své 26. schůzi konané 
dne 17. 09. 2015 vyzvala žadatele k předkládání žádostí o poskytnutí dotace do uvedených 
dotačních programů. Termín pro podání žádostí byl stanoven do 23. 10. 2015.

Ve výše uvedeném termínu bylo evidováno 279 žádostí o dotaci od 153 žadatelů. V následující 
tabulce je uvedeno srovnání s předešlými roky:

oblast 2013 2014 2015 2016

kultura 42 žadatelů
57 projektů

49 žadatelů
70 projektů

45 žadatelů
70 projektů

40 žadatelů
56 projektů

sport 54 žadatelů
91 projektů

66 žadatelů
107 projektů

63 žadatelů
114 projektů

42 žadatelů
103 projektů

volný čas 24 žadatelů 
39 projektů

32 žadatelů 
47 projektů

26 žadatelů
42 projektů

24 žadatelů
42 projektů

sociální 33 žadatelů
45 projektů

36 žadatelů 
43 projektů

35 žadatelů
40 projektů 47 žadatelů

78 projektůzdravotnictví 8 žadatelů 
8 projektů

6 žadatelů 
8 projektů

6 žadatelů
6 projektů

celkem 161 žadatelů
240 projektů

189 žadatelů 
275 projektů

175 žadatelů
272 projektů

153 žadatelů
279 projektů

Došlé žádosti byly zpracovány v souladu s Dotačními programy statutárního města Přerova 
pro rok 2016 příslušnými odbory Magistrátu města Přerova.

Kancelář primátora zpracovala přijaté žádosti v oblasti kultury a předložila k projednání Komisi 
pro cestovní ruch a kulturu. V dotačním programu na rok 2016 byla pro oblast kultury 
vyčleněna částka 2 030 000,- Kč. Tento dotační program je zaměřen na finanční podporu kultury 
a je rozdělen do 4 oblastí: na činnost subjektů působících v kultuře, na pořádání kulturních akcí, 
na provoz kulturního zařízení a na vydavatelskou činnost.
V tomto dotačním programu bylo podáno celkem 56 žádostí ve 3 kategoriích. V kategorii 
ČINNOST bylo podáno 24 žádostí a byla rozdělena částka 464 000,- Kč. V kategorii AKCE bylo 
podáno 27 žádostí a byla rozdělena částka 1 507 000,- Kč. V kategorii PROVOZ bylo podáno 
5 žádostí a rozdělena byla částka 59 000,- Kč. V kategorii vydavatelská činnost nebyla podána 
žádná žádost.
Členové Komise cestovního ruchu a kultury se usnesli vyřadit z dotačního programu v oblasti 
kultury na rok 2016 dvě žádosti - ev. č. GKU 051/2016 a GKU 052/2016 v kategorii PROVOZ 
s odůvodněním, že se nejedná o provoz kulturních zařízení. Tyto žádosti podala Římskokatolická 
farnost Přerov na provoz kostela sv. Vavřince v Přerově a kostela sv. Marie Magdaleny 
v Přerově-Předmostí.  
Komise cestovního ruchu a kultury doporučila Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu 
města Přerova vyřadit z Dotačního programu na rok 2016 žádosti v oblasti kultury s ev. číslem 



GKU 051/2016 a GKU 052/2016 z důvodu nesplnění podmínek dotačního programu – nejedná 
se o provoz kulturního zařízení.

Odbor sociálních věcí a školství, oddělení školství a mládeže se zabývalo žádostmi v oblasti 
sportu a volného času.
V oblasti sportu jsou evidovány žádosti o poskytnutí dotace na sportovní činnost dětí a mládeže 
do 18-ti let, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce. V oblasti sportu bylo 
evidováno celkem 103 žádostí, z toho celkem 6 žadatelů požádalo o zpětvzetí žádosti (viz 
příloha). V dotačním programu na rok 2016 byla pro oblast sportu vyčleněna částka v celkové 
výši 10 788 000,- Kč.
K žádosti o poskytnutí dotace na sportovní činnost dětí a mládeže do 18-ti let bylo nutné doložit 
Seznam aktivních/registrovaných členů – dětí a mládeže do 18-ti let (aktivním/registrovaným 
členem se rozumí osoba do 18-ti let, která žadateli zaplatila členský příspěvek nejpozději ke dni 
podání žádosti o poskytnutí dotace). Vzhledem k tomu, že jsou letos vyhlášena nová pravidla 
dotačního programu pro rok 2016, odbor sociálních věcí a školství toleroval doplnění Seznamu
aktivních/registrovaných členů – dětí a mládeže do 18-ti let nejpozději do 23. 11. 2015. Takto 
budou upravena i příslušná ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace.

Z listu vlastnictví níže uvedeného subjektu vyplývá pro podporované sportoviště omezení 
vlastnického práva. V tomto případě, kdy na nemovitosti vázne zástavní právo, navrhuje 
se poskytnout dotaci jen na náklady nezbytných energií a služeb. Takto bude smluvně upraven 
účel poskytnutí předmětné dotace.

Jedná se o subjekt: 

 TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935
k občanské vybavenosti č. p. 3250 na parcele p. č. 2656/2 v k.ú. Přerov je zřízeno zástavní 
právo smluvní pro Českou unii sportu, z.s., Zátopkova 100/2, Praha 6 k zajištění budoucí 
možné pohledávky vzniklé v důsledku porušení rozpočtové kázně, povinností vrátit 
poskytnutou dotaci ve výši 3 300 000,- Kč nebo její část a případné penále do státního 
rozpočtu. Smlouva o zřízení zástavního práva ze dne 14. 12. 2009. Právní účinky vkladu 
práva ke dni 21. 12. 2009.

U subjektu HC ZUBR PŘEROV, IČ: 70259747 bude dotace vyplacena ve 3 splátkách: 

- částka ve výši 1 800 000,- Kč do 31. 03. 2016,
- částka ve výši 1 500 000,- Kč do 31. 08. 2016,
- zbývající část dotace do 30. 11. 2016.

Vyplacení dotace v jednotlivých splátkách bude podmíněno ověřením bezdlužnosti subjektu
u společnosti Teplo Přerov a.s., IČ: 25391453 a to v termínech do 15. 08. 2016 a 15. 11. 2016.

V oblasti sportu zůstává nevyčerpáno celkem 12 000,- Kč.

V oblasti volného času jsou evidovány žádosti o přidělení dotace na činnost, provoz zařízení, 
organizaci akce, účasti na akci a projektu. V oblasti volného času bylo evidováno celkem 
42 žádostí, z toho 2 žadatelé požádali o zpětvzetí žádosti, 1 žádost byla postoupena do oblasti 
kultury (viz příloha). V dotačním programu na rok 2016 byla pro oblast volného času vyčleněna 
částka v celkové výši 268 300,- Kč.

V oblasti volného času zůstává nevyčerpáno celkem 135 700,- Kč.



Odbor sociálních věcí a školství, oddělení sociálních věcí a zdravotnictví posuzovalo žádosti 
v oblasti sociální a zdravotní. V oblasti sociální a zdravotní jsou evidovány žádosti o poskytnutí 
dotace na činnost a provoz subjektů, které poskytují registrované sociální služby dle zákona 
č. 108/2006 Sb., na celoroční činnost a provoz subjektů, které působí v sociální oblasti a zajišťují 
služby a aktivity a jednorázové nebo krátkodobé projekty, organizace akce nebo účasti na akci.
Celkem bylo evidováno 78 žádostí. V této oblasti se navrhuje rozdělit částku 3 384 000,- Kč. 
Dále se navrhuje nevyřadit žádost ev. č. DSZ-B-013/16 z „Dotačního programu na podporu 
oblasti sociální a zdravotní pro rok 2016“ z důvodu nedodržení termínu vyúčtování dotace v roce 
2014 z vážných rodinných důvodů.

Dále se uvádí k žádostem:

*) DSZ-A-008/16, DSZ-A-024/16, DSZ-A-032/16, DSZ-A-033/16

Žadatelé těchto projektů jsou registrovanými poskytovateli sociálních služeb, kteří zajišťují 
poskytování pobytových sociálních služeb uživatelům s trvalým pobytem ve městě 
Přerově. Dosud byly tyto žádosti řešeny v souladu s vydaným Metodickým pokynem vedoucí 
Odboru sociálních věcí a školství č. 1/11. Pro rok 2016 jsou tyto žádosti řešeny v rámci tohoto 
dotačního programu, kde byla navržena finanční podpora na 1 uživatele 3 000,- Kč 
na 1 kalendářní rok. 

**) DSZ-B-020/16

Žadatel, Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2, IČ: 25755277 požádal 
dne 23. 10. 2015 v rámci „Dotačního programu na podporu oblasti sociální a zdravotní 
pro rok 2016“ na projekt „Komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách 
– domovnictví“. Smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena takto: na vchody ulice Kojetínská 
25 000,- Kč a na vchody ulice Husova 25 000,- Kč.  Ve smlouvě budou uvedeny jednotlivé 
vchody, ve kterých bude domovnictví realizováno, účel použití dotace - položka „pořízení 
materiálu pro komunitní práci – lokality Kojetínská, Husova (čistící prostředky, ochranné 
pomůcky, stavební materiál, nářadí)“.

DSZ-C-007/16

Žadatel, Oblastní spolek ČČK Přerov, U Bečvy 904/1, 750 02 Přerov, IČ: 49558561
- předmětná dotace bude použita na provoz „sedárny“ v měsících 12/2015 – 3/2016 
a 12/2016.

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 32. schůzi konané dne 10. 12. 2015. V oblasti sportu, volného času a oblasti sociální 
a zdravotní byly jednotlivé žádosti současně projednány příslušnými výbory. Oblast sportu 
a volného času Výborem pro školství a sport, oblast sociální a zdravotní 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 
komise/příslušných 

výborů

rezerva

kultura   2 030 000,- Kč    2 030 000,- Kč 2 030 000,- Kč                 0,- Kč

sport 10 800 000,- Kč 10 788 000,- Kč 10 788 000,- Kč        12 000,- Kč

volný čas    404 000,- Kč      268 300,- Kč      268 300,- Kč      135 700,- Kč

sociální a zdravotní 3 384 000,- Kč    3 384 000,- Kč    3 384 000,- Kč                 0,- Kč

celkem 16 618 000,- Kč   16 470 300,- Kč   16 470 300,- Kč      147 700,- Kč

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

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2016 jsou k dispozici na webových 
stránkách statutárního města Přerova (http://www.prerov.eu/magistrat/dotacni-programy/dotacni-
programy-statutarniho-mesta-prerova) a na příslušných zpracovatelských odborech Magistrátu 
města Přerova. 

Příloha: 
Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků Dotačního programu na rok 2016 
v oblasti kultury, sportu, volného času a oblasti sociální a zdravotní


