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Název návrhu:

Žádost o dotaci - Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 65.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Unie nestátních neziskových organizací 
Olomouckého kraje, IČ 72563401, se sídlem Olomouc, Jungmannova 972/25, PSČ 779 00, na 
realizaci projektu "Spojujeme a inspirujeme neziskovky 2016".

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

na své 41. schůzi konané dne 7. 4. 2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 
poskytnutí dotace ve výši 65.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje, 
na realizaci projektu „Spojujeme a inspirujeme neziskovky 2016“.

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování

usnesením č. VSOC/12/10/2016 z 12. jednání konaného dne 6. 4. 2016 podal návrh Zastupitelstvu 
města Přerova neschválit poskytnutí předmětné dotace.

Odbor sociálních věcí a školství

Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje (dále jen "UNO") sdružuje přes 300 
nestátních neziskových organizací působících nejen v oblasti sociálních služeb, ale i ochrany přírody a 
životního prostředí, dobrovolných hasičů, amatérské kultuře a dalších. Finanční prostředky, o které 
UNO žádá statutární město Přerov, mají prostřednictvím projektu "Spojujeme a inspirujeme 
neziskovky 2016" podporovat tyto organizace. Statutární město Přerov v souladu se Střednědobým 
plánem rozvoje sociálních služeb na území města Přerova pro období let 2016 - 2019 podporuje jak 



finančně tak metodicky neziskové organizace působící v sociální oblasti. V Dotačním programu pro 
rok 2016 byla na sociální a zdravotní účely vyčleněna a přerozdělena částka 3.384.000 Kč z rozpočtu 
města, přičemž řada z uspokojených příjemců dotace patří současně mezi členské organizace UNO. S 
ohledem na tyto skutečnosti Odbor sociálních věcí a školství nedoporučuje poskytnutí dotace subjektu 
UNO ve výši 65.000 Kč.

Odbor ekonomiky

doporučuje schválit výše uvedený návrh na usnesení.

Důvodová zpráva:

Písemnou žádostí ze dne 2. 2. 2016 bylo statutární město Přerov požádáno zájmovým sdružením 
právnických osob Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje (dále jen "UNO") o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 65.000 Kč na projekt "Spojujeme a inspirujeme 
neziskovky 2016". UNO předkládá tuto individuální žádost o dotaci z rozpočtu města s odůvodněním, 
že pro své průřezové zaměření nebylo možné projekt zacílit do vyhlášených dotačních programů města 
pro rok 2016.
Zájmové sdružení právnických osob UNO bylo založeno v lednu 2012. Ve své činnosti však navazuje 
na stejnojmenné volné sdružení nestátních neziskových organizací v Olomouckém kraji, které vzniklo 
již v roce 2004. Sdružuje přes 300 nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“) ve všech pěti 
okresech Olomouckého kraje, které působí v nejrůznějších oblastech občanské společnosti. UNO 
vytváří trvalý prostor pro komunikaci mezi jednotlivými členy a je platformou pro komunikaci a 
spolupráci s orgány veřejné správy, podnikatelským sektorem, dalšími neziskovými organizacemi a 
jinými subjekty. Posláním UNO je podporovat nestátní neziskové organizace a jejich zájmy, jsou-li v 
souladu s principy občanské společnosti.
Projekt „Spojujeme a inspirujeme neziskovky 2016“ vychází z potřeb NNO v Olomouckém kraji, 
přičemž navazuje na výstupy předešlých projektů realizovaných vždy v ročních cyklech v letech 2007 
– 2015. Projekt se týká zapojení neziskového sektoru na území Olomouckého kraje do ovlivňování 
veřejných záležitostí a aktuální společenské poptávky v duchu partnerství veřejné správy, 
podnikatelského a neziskového sektoru. Cílem projektu je udržovat a posilovat samosprávnost a 
odbornou úroveň neziskového sektoru. Opatřeními vedoucími k tomuto cíli jsou:
a. podpora síťování a partnerství NNO
b. podpora zvyšování odborné úrovně neziskového sektoru
c. podpora regionálních koordinátorů aktivit NNO a „kanceláře“ UNO
d. podpora partnerství NNO s orgány územní samosprávy
e. podpora informovanosti o důležitosti neziskového sektoru
Projekt je rozpočtován jako fiskálně neutrální ve výši 452.000 Kč. UNO žádá o poskytnutí dotace z 
prostředků statutárních měst Olomouce, Prostějova a Přerova a měst Jeseníku a Šumperka. Podíl 
jednotlivých měst na krytí nákladů projektu odpovídá poměrnému zastoupení členských NNO v dané 
oblasti, kterým se UNO bude v rámci projektu věnovat. Celkové náklady projektu tvoří převážně 
mzdy, lektorné a pronájmy pro semináře.
V roce 2014 bylo zájmové sdružení právnických osob UNO podpořeno z rozpočtu statutárního města 
Přerova dotací ve výši 10.000 Kč na projekt „Pomáháme neziskovkám“, zaměřený na podporu 
činnosti přerovské sekce UNO. V roce 2015 nežádalo o žádnou dotaci.


