
Pořadové číslo:  3/8 

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 30.11.2018 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 10. 12. 2018 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor města Přerova 

Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2019 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací 

žadatelům v oblasti: 

  

a) kultura ve výši 1 998 000 Kč, 

b) sport ve výši 12 538 500 Kč,  

c) volný čas ve výši 346 100 Kč, 

d) sociální a zdravotní ve výši 3 891 600 Kč, 

  

za podmínky schválení rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2019 Zastupitelstvem 

města Přerova. 

  

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačních programů v 

jednotlivých oblastech jsou přílohou této důvodové zprávy. 

  

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2019. 

  

V případě žádostí v oblasti sociální a zdravotní – A), tj. žádostí na činnost a provoz subjektů, 

které poskytují registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. a jsou zároveň 

pověřeny poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, a C), tj. žádostí na 

jednorázové nebo krátkodobé akce nebo projekty subjektů, které je realizují v rámci 

registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. a jsou zároveň pověřeny 

poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, bude vzorová veřejnoprávní smlouva o 

poskytnutí dotace upravena v rozsahu dle důvodové zprávy. 



  

V případě žádosti s ev. č. DSZ-C-002/19 se na realizaci projektu nevyžaduje 

spolufinancování z jiných zdrojů. Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 

upravena v rozsahu dle důvodové zprávy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.03.2019 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření právních jednání dle 

bodu 1 usnesení v oblasti sportu, volného času a v oblasti sociální a zdravotní, k jejich 

uzavření a podpisu, 

 

3. neschvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v 

oblasti kultury a oblasti sociální a zdravotní žadatelům, u kterých je ve sloupci „Návrh Rady 

města Přerova“ uvedena nulová výše dotace (viz příloha důvodové zprávy), 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.03.2019 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 3. schůzi konané dne 29. 11. 2018 a podává návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Kancelář primátora: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Odbor ekonomiky: 

Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2019 zahrnuje uvedené objemy finančních 

prostředků do jednotlivých oblastí. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 41. zasedání konaném dne 27. 8. 2018 vyhlásilo Dotační 

programy statutárního města Přerova pro rok 2019 a vyzvalo žadatele k předkládání žádostí o 

poskytnutí dotace dle uvedených dotačních programů. Termín pro podání žádostí byl stanoven od 1. 

10. 2018 do 12. 10. 2018. 

Ve výše uvedeném termínu bylo evidováno 269 žádostí o dotaci od 134 žadatelů. V následující tabulce 

je uvedeno srovnání s předešlými roky: 

 oblast 2016 2017 2018 2019 

kultura 39 žadatelů 

55 projektů 

37 žadatelů 

54 projektů 

29 žadatelů 

38 projektů 

19 žadatelů 

28 projektů 



sport 42 žadatelů 

103 projektů 

48 žadatelů 

120 projektů 

45 žadatelů 

112 projektů 

44 žadatelů 

124 projektů 

volný čas 24 žadatelů 

42 projektů 

25 žadatelů 

42 projektů 

24 žadatelů 

40 projektů 

24 žadatelů 

43 projektů 

sociální a 

zdravotní 

47 žadatelů 

78 projektů 
47 žadatelů 

79 projektů 

47 žadatelů 

72 projektů 

47 žadatelů 

74 projektů 

celkem 152 žadatelů 

278 projektů 

157 žadatelů 

295 projektů 

145 žadatelů 

262 projektů 

134 žadatelů 

269 projektů 

 

Došlé žádosti byly zpracovány v souladu s Dotačními programy statutárního města Přerova pro rok 

2019 příslušnými odbory Magistrátu města Přerova. 

Kancelář primátora zpracovala přijaté žádosti v oblasti kultury. V dotačním programu na rok 2019 je 

pro oblast kultury navržena částka 1 998 000 Kč. Tento dotační program je zaměřen na finanční 

podporu kultury a je rozdělen do 2 oblastí: na činnost subjektů působících v kultuře a na pořádání 

kulturních akcí. 

Ve stanoveném termínu bylo podáno celkem 28 žádostí ve 2 kategoriích. V kategorii ČINNOST bylo 

podáno 14 žádostí, v této oblasti se navrhuje rozdělit částku ve výši  

809 100 Kč. V kategorii AKCE bylo podáno 14 žádostí, v této oblasti se navrhuje rozdělit částku 

1 188 900 Kč. Při rozdělování finančních prostředků bylo postupováno podobně, jako v minulých 

letech – tedy zhruba podle celkového počtu bodů, které byly přiděleny všem žádostem. 

Při hodnocení podaných žádostí zkontrolovala Kancelář primátora, zda jsou všechny žádosti řádně 

vyplněny a doloženy. V souladu s dotačním programem byli žadatelé oslovováni,  

aby své žádosti doplnili či upřesnili, což splnili a všechny žádosti byly tedy ohodnoceny  

dle stanovených kritérií. Jedna z navrhovaných dotací naplňuje znaky podpory de minimis.  

 

 

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 

let, provoz sportovních zařízení a organizaci sportovních akcí. V této oblasti bylo evidováno celkem 

124 žádostí, z toho jeden žadatel  - AK Přerov, z.s. vzal zpět své žádosti s ev. č. DSP-119/19, DSP-

120/19 a DSP-121/19. V dotačním programu statutárního města Přerova pro rok 2019 byla pro oblast 

sportu vyčleněna částka 12 420 000 Kč. Vzhledem ke zvýšenému počtu žádostí byla do oblasti 

sportu převedena nerozdělená částka 118 500 Kč z oblasti volného času. V oblasti sportu se navrhuje 

rozdělit částku  

12 538 500 Kč.  

Z listu vlastnictví níže uvedeného subjektu vyplývá pro podporované sportoviště omezení 

vlastnického práva. V tomto případě, kdy na nemovitosti vázne zástavní právo, se dotace poskytne jen 

na náklady nezbytných energií a služeb. 

Jedná se o subjekt:  

 KMK Zubr Přerov, z.s., IČ: 22886303 

k občanské vybavenosti bez čp/če na parcele č. st. 540 v k.ú. Předmostí je zřízeno zástavní 

právo smluvní pro STRODEN MANAGEMENT LIMITED, id.č. HE 117862, Afektrikas 4, 

Afentrika Court, Office 2, P. C. 6018 Larnaca, Kypr, pro pohledávku 6 000 000 Kč.  

 

 

V oblasti volného času jsou evidovány žádosti o poskytnutí dotace na činnost, provoz 

zařízení, organizaci akce a účast na akci. Celkem bylo evidováno 43 žádostí, z toho 3 žadatelé 

vzali zpět své žádosti, a to: 

- MG Bike Team, žádost s ev. č. DVČ-040/19,  



- SVČ ATLAS a BIOS, Přerov, žádosti s ev. č. DVČ-041/19 a DVČ-042/19 

- EDUCANOVA, z.s. žádost s ev. č. DVČ-043/19.  

V dotačním programu statutárního města Přerova pro rok 2019 byla pro oblast volného času 

vyčleněna částka 464 600 Kč. V oblasti volného času se navrhuje rozdělit částku  

346 100 Kč. Nerozdělená částka ve výši 118 500 Kč byla převedena do oblasti sportu.  
 

 

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 74 žádostí. V této oblasti se navrhuje rozdělit částku 

3 891 600 Kč.  

 

V případě žádostí v oblasti sociální a zdravotní – A), tj. žádostí na činnost a provoz subjektů, 

které poskytují registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. a jsou zároveň pověřeny 

poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, a C), tj. žádostí  

na jednorázové nebo krátkodobé akce nebo projekty subjektů, které je realizují v rámci registrované 

sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. a jsou zároveň pověřeny poskytováním služby obecného 

hospodářského zájmu, bude vzorová veřejnoprávní smlouva  

o poskytnutí dotace doplněna v  Článku VI Závěrečná ustanovení o ustanovení následujícího znění. 

 

PRO PŘÍPAD POSKYTNUTÍ DOTACE JAKO VYROVNÁVACÍHO PŘÍSPĚVKU  

NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU (SOCIÁLNÍ 

SLUŽBY) – PŘISTOUPENÍ K POVĚŘENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE 

 

Příjemce byl Olomouckým krajem pověřen poskytováním služby obecného hospodářského zájmu 

usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. ………ze dne…………..(Pověření č.j. ………….). 

Dotace poskytnutá z rozpočtu statutárního města Přerova podle této smlouvy tvoří nedílnou součást 

vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu s rozhodnutím Evropské komise o použití  čl. 106 

odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek 

veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského 

zájmu (2012/21/EU) a definované v Obecné části Programu finanční podpory poskytování sociálních 

služeb v Olomouckém kraji schváleném Zastupitelstvem Olomouckého kraje.  

 

Obdobně bude vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace doplněna v případě poskytnutí 

dotace jako vyrovnávacího příspěvku na poskytování služby obecného hospodářského zájmu (sociální 

služby) – přistoupení k pověření jiného než Olomouckého kraje, příp. Ministerstva práce a sociálních 

věcí ČR. 

 

*)  

DSZ-A-010/19, DSZ-A-012/19, DSZ-A-013/19, DSZ-A-017/19, DSZ-A-040/19, 

DSZ-A-042/19 

Žadatelé těchto projektů jsou registrovanými poskytovateli sociálních služeb, kteří mají sídlo mimo 

Přerov a zajišťují poskytování pobytových sociálních služeb uživatelům s trvalým pobytem ve městě 

Přerově. Pro rok 2019 jsou žádosti řešeny v rámci tohoto dotačního programu, kde byla navržena 

finanční podpora na 1 uživatele 2 000 Kč na 1 kalendářní rok 2019. 

**)  

DSZ-C-002/19   

Oblastní spolek Českého červeného kříže Přerov, U Bečvy 904/1, 750 02 Přerov  

(dále jen „ČČK Přerov“) – projekt Sedárna 2019. 



V zásadách Dotačního programu na podporu oblasti sociální a zdravotní na rok 2019  

se v bodě 14 stanoví, že minimální podíl finanční spoluúčasti příjemce z vlastních zdrojů nebo jiných 

finančních zdrojů v oblasti C je 10 % z celkových (neinvestičních a investičních) nákladů položek 

projektů, akcí, na jejichž položky se dotace poskytuje. Na rok 2019 požádal subjekt ČČK Přerov o 

poskytnutí dotace na předmětný projekt v  plné výši  

(bez spolufinancování). Vzhledem k tomu, že tento projekt zajistí cílovou skupinu osoby  

bez přístřeší v době zimního období (01,02,03,11,12/2019) jako jediný subjekt v Přerově, v případě 

poskytnutí dotace nebude vyžadováno spolufinancování projektu. Zároveň  

se do veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace zapracuje ustanovení o povinnosti příjemce dotace 

vrátit poměrnou část dotace ve výši 38 400 Kč za každý kalendářní měsíc, kdy projekt nebyl 

realizován či byl pozastaven.  

 
Na základě výše uvedených skutečností je předkládán Zastupitelstvu města Přerova  

ke schválení návrh s těmito částkami v jednotlivých oblastech: 

 

oblast původní 

předpokládaný 

rozpočet 

rozpočet 

pro rok 2019 

návrh  

Rady města 

Přerova 

nerozdělená 

částka 

kultura   1 998 000 Kč   1 998 000 Kč   1 998 000 Kč                 0 Kč 

sport 12 420 000 Kč 12 538 500 Kč 12 538 500 Kč 0 Kč 

volný čas     464 600 Kč 346 100 Kč 346 100 Kč 0 Kč 

sociální a zdravotní  3 891 600 Kč  3 891 600 Kč  3 891 600 Kč                0 Kč 

Celkem 18 774 200 Kč 18 774 200 Kč 18 774 200 Kč 0 Kč 

 

Na individuální dotace byla z rozpočtu města vyčleněna částka ve výši 416 800 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 2019 jsou k dispozici na webových stránkách 

statutárního města Přerova (http://www.prerov.eu/cs/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 2019 

v oblasti kultury, sportu, volného času a oblasti sociální a zdravotní 

 

http://www.prerov.eu/cs/magistrat/dotacni-programy/dotacni-programy-statutarniho-mesta-prerova
http://www.prerov.eu/cs/magistrat/dotacni-programy/dotacni-programy-statutarniho-mesta-prerova

