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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 17.08.2018 

Návrh pro 41. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 8. 2018 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Mimořádná dotace - podpora de minimis na doplňkovou činnost Kulturních a 

informačních služeb města Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace - podpory de minimis ve výši 900.000,- Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - podpory de minimis mezi statutárním městem 

Přerovem a subjektem Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem nám. T. G. 

Masaryka 8, 750 00 Přerov, IČ: 45180512 na úhradu nákladů za spotřebované energie 

restauračního zařízení Městský dům; na opravy, údržbu a revize majetku a zařízení užívaného 

v restauračním zařízení Městský dům; na odpisy nemovitého a movitého majetku 

restauračního zařízení Městský dům; na úhradu části správní režie, 

 

2. schvaluje úpravu rozpočtu a závazného ukazatele  

PAR ORJ VÝDAJE (v 

tis. Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní 

činnosti j. n. 

(rezerva) 

154 834,2 * - 900,0 153 934,2 

2141 141 Vnitřní obchod 0,0 + 900,0 900,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační 

programy, ostatní 

dotace a dary 

28 718,3 * + 900,0 29 618,3 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 



 

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace - podpory de minimis dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova návrh projednala na své 98. schůzi konané dne 9. 8. 2018. Návrh usnesení je 

připraven v souladu s usnesením rady č. 4040/98/4/2018. 

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora doporučuje materiál ke schválení.  

 

Kancelář tajemníka, oddělení právní 

Podle § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů doplňková činnost příspěvkové organizace navazuje na její hlavní činnost a 

zřizovatel povolí tuto doplňkovou činnost k tomu, aby mohla příspěvková organizace lépe využívat 

všechny svoje hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců; tato činnost nesmí narušovat 

plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně. Pokud příspěvková organizace vytváří ve své 

doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti (§ 28 odst. 8 téhož 

zákona). Z výše uvedeného tedy vyplývá, že zřizovatel by neměl povolit příspěvkové organizaci 

doplňkovou činnost, která by byla ztrátová, neboť to odporuje smyslu doplňkové činnosti příspěvkové 

organizace. Z údajů poskytnutých příspěvkovou organizací KIS je zřejmé, že doplňková činnost i v r. 

2018 vykazuje vysokou ztrátu, z pohledu zřizovatele je tedy nezbytné situaci analyzovat a řešit tak, 

aby tento nežádoucí stav nepřetrvával. 

 

Útvar interního auditu a kontroly 

Činnost restauračního zařízení Městského domu je opakovaně ztrátová, což de facto odporuje účelu a 

smyslu doplňkové činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zákon však přesně nedefinuje postup řešení 

uvedeného stavu. Ze strany zřizovatele je tedy nutné tuto situaci v restauračním zařízení do budoucna 

řešit. Opakované poskytování (veřejné) podpory de minimis této organizaci může mít vliv na případné 

získání jiné (veřejné) podpory de minimis (resp. její výši) z rozpočtu zřizovatele i z jiných veřejných 

rozpočtů. Pokud bude překročen limit 200 tis. EUR za 3 období pro tuto organizaci, organizace 

veřejnou podporu nemůže nezískat (resp. ji nemůže získat v požadované výši).  

Vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2017 bude předmětem následné veřejnosprávní kontroly ze 

strany Útvaru interního auditu a kontroly v průběhu roku 2018. 

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení 

rozpočtu Kulturních a informačních služeb města Přerova k výše uvedenému účelu. Budou použity 

zdroje rezervy na nerozpočtované výdaje. Dle názoru odboru ekonomiky by bylo vhodné, aby v 

požadavku na poskytnutí podpory byly uvedeny i konkrétní informace o tom, jaká opatření byla 

učiněna a s jakými dopady na výši jednotlivých nákladů. 

 

 

 

 

 

 


