
Pořadové číslo:  16/4 

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 26.11.2020 

Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 12. 2020 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Žádost o poskytnutí dotace - podpory 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 100 000 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 částečnou úhradu nákladů na odpisy 

nemovitého majetku restauračních prostor Městského domu a odpisů movitého majetku 

nacházejícího se v restauračním zařízení Městského domu, dle návrhu znění v příloze tohoto 

materiálu, 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. 

(rezerva) 

270 134,2 * - 100,0 270 034,2 

3392 141 Zájmová činnost v kultuře 0,0 + 100,0 100,0 

* 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 

40 576,2 * + 100,0 40 676,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou 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 po projednání materiálu na své 51. schůzi konané dne 19. listopadu 2020 

usnesením č. 1849/51/4/2020 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace - 

podpory de minimis, jak je uvedeno v návrhu. 

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání. 

 

Odbor ekonomiky 

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

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

rozpočtu pro Kulturní a informační služby města Přerova o 100 000 Kč – formou přiznání podpory de 

minimis na doplňkovou činnost pro středisko Městský dům. K tomuto účelu bude převedena část 

rezervy určená k financování dosud nerozpočtovaných výdajů. 

 

Důvodová zpráva: 

Příspěvková organizace Kulturní a informační služby města Přerova se obrací na zřizovatele se žádostí 

o přiznání podpory de minimis na rok 2020 na doplňkovou činnost pro středisko Městský dům ve výši 

100 000 Kč.  

Negativní vývoj výnosů z doplňkové činnosti organizace jako celku ovlivnilo vládou ČR opakované 

vyhlášení nouzového stavu, čímž došlo nejen k dalšímu omezení činnosti, ale i uzavření středisek, v 

nichž byla doplňková činnost organizací realizována. Od poloviny března 2020 nejsou žádány 

pronájmy sálů v Městském domě a sálů v kině Hvězda, výnosy z obchodní a hostinské činnosti kina 

Hvězda jsou ovlivněny nejen odkládáním filmových premiér a tím i nízké návštěvnosti kina, ale 

zejména vysokými nárůsty nakažených osob a do praxe zaváděnými opatřeními, která mají vést k 

zamezení šíření koronaviru. Tato situace maří naději na oživení poskytovaných služeb. Citelně byl 

právnickými i fyzickými osobami omezen požadavek na služby střediska Navigace a propagace, kde 

byl k 30. 9. 2020 zaznamenán propad výnosů. Současný stav i předpokládaný vývoj znamená, že v 

případě nepřiznání podpory de minimis bude hospodaření doplňkové činnosti jako celek k datu 31. 12. 

2020 ztrátové.  

  

V případě přiznání podpory de minimis, bude tato použita na částečnou úhradu nákladů odpisů 

nemovitého majetku restauračních prostor Městského domu a odpisů movitého majetku nacházejícího 

se v restauračním zařízení Městského domu (doplňková činnost) ve výši 100 000 Kč. 

  

Žádost je uvedena v příloze.  

 

 


