
Pořadové číslo:  12/8 

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 17.04.2020 

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 4. 2020 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

Mgr. Blanka Hrubá, vedoucí oddělení 

Název návrhu: 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje zrušení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace číslo SML/0276/2020 ze dne 

20. 02. 2020, uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem dotace a Mgr. 

Ondřejem Tothem, IČ: 03825361, jako příjemcem dotace. 

 

2. schvaluje poskytnutí dotace v Dotačním programu A-2020 v oblasti SOC-B na rok 2020 a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč mezi statutárním 

městem Přerov, jako poskytovatelem dotace, a společností Psycholog Toth s.r.o., IČ: 

09028340, zastoupené jednatelem Mgr. Ondřejem Tothem, jako příjemcem dotace, na 

„Psychologickou podporu rodin pro OSPOD Přerov“ v roce 2020. Vzor veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace je přílohou důvodové zprávy. 

 

3. pověřuje Mgr. Petra Koubu, náměstka primátora, k uzavření a podpisu veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 2) návrhu na usnesení. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na svém jednání dne 8. 4. 2020, usnesením č. 1332/35/9/2020, podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit zrušení dané smlouvy o poskytnutí dotace a schválit uzavření 

smlouvy s nově vzniklým subjektem. 

 

Odbor sociálních věcí a školství 

Odbor sociálních věcí a školství doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené 

usnesení. Oddělení sociálně právní ochrany dětí s Mgr. Ondřejem Tothem dlouhodobě spolupracuje a 

velmi pozitivně tento projekt hodnotí. 



 

Komise pro sociální věci a zdravotnictví 

Komise pro sociální věci a zdravotnictví doporučila schválit dané usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Dne 20. 02. 2020 byla v rámci Dotačního programu A-2020 v oblasti SOC-B na rok 2020 uzavřena 

veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem dotace a panem Mgr. 

Ondřejem Tothem, IČ: 03825361, jako příjemcem dotace, o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč na 

„Psychologickou podporu rodin pro OSPOD Přerov“. Číslo smlouvy: SML/0276/2020.  

  

Účelová dotace byla poskytnuta na mzdy, platy a odměny zaměstnanců příjemce za práce konané na 

základě pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr včetně zákonných 

odvodů (dále jen položky) bez DPH, je-li příjemce jejím plátcem, uskutečněné v období od 01. 01. 

2020 do 31. 01. 2020 v souvislosti s činností a provozem příjemce.  

  

Pan Mgr. Ondřej Toth postupně rozvíjí svoji psychologickou praxi a v březnu 2020 si založil 

společnost Psycholog Toth s.r.o., IČ: 09028340,se sídlem č.p. 200, 517 56 Slatina nad Zdobnicí, která 

vznikla zápisem do obchodního rejstříku pod sp. zn. C 45522 vedenou u Krajského soudu v Hradci 

Králové dne 11. 03. 2020.  

  

Mgr. Ondřej Toth po založení obchodní společnosti požádal město Přerov o zrušení předmětné 

smlouvy č. SML/0276/2020 a o poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu A-2020 v oblasti 

SOC-B na rok 2020, a to o stejnou účelovou dotaci ve výši 30 000 Kč, která by byla poskytnuta na 

mzdy, platy a odměny zaměstnanců příjemce za práce konané na základě pracovního poměru nebo 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr včetně zákonných odvodů (dále jen položky) bez 

DPH, je-li příjemce jejím plátcem, uskutečněné v období od 01. 01. 2020 do 31. 01. 2020 v souvislosti 

s činností a provozem „Psychologická podpora rodin pro OSPOD Přerov“. 

  

Změna smlouvy je tedy pouze v názvu subjektu – změna z fyzické podnikající osoby na obchodní 

společnost. Všechny ostatní oblasti smlouvy zůstávají beze změny. Pan Toth uvádí, že 

prostřednictvím nově založené společnosti s ručením omezením bude pro něj jednodušší naplnit 

účel dotace a dotaci následně vyúčtovat.  
Dle ustanovení § 167 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, smluvní strana může podat písemný návrh na zrušení veřejnoprávní smlouvy, bylo-li to ve 

veřejnoprávní smlouvě dohodnuto, a změní-li se podstatně poměry, které byly rozhodující pro 

stanovení obsahu veřejnoprávní smlouvy, a plnění této smlouvy nelze na smluvní straně z tohoto 

důvodu spravedlivě požadovat. 

  

Vzhledem ke skutečnosti, že odbor sociálních věcí a školství má s panem Tothem velmi dobrou 

dlouhodobou spolupráci a jedná se o specifické psychologické poradenství kvitované pracovnicemi 

orgánu sociálně právní ochrany děti, doporučujeme orgánům města zrušit veřejnoprávní smlouvu o 

poskytnutí dotace, číslo smlouvy SML/0276/2020 ze dne 20. 02. 2020 a schválit nové poskytnutí 

dotace v rámci Dotačního programu A-2020 v oblasti SOC-B na rok 2020 pro společnost Psycholog 

Toth s.r.o., IČ: 09028340.  

 

 


