
Pořadové číslo:  16/8 

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 30.11.2020 

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

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Dotační programy A. statutárního města Přerova pro rok 2021 

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 1 798 000 Kč, 

b) sport ve výši 12 538 500 Kč,  

c) volný čas ve výši 346 100 Kč, 

d) sociální a zdravotní ve výši 4 091 600 Kč, 

za podmínky schválení rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2021 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 2021. 

  

  

V případě žádosti SOC-C-07/21 žadatele KAPPA-HELP, z.s. IČ: 667 43192, se sídlem 

Kojetínská 382/11, 750 02 Přerov, se pro oblast SOC-C na rok 2021 schvaluje výjimku do 

počtu podaných žádostí dle důvodové zprávy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 28.02.2021 

 



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), 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 52. schůzi konané dne 3. 12. 2020 a usnesení bude sděleno na zasedání 

Zastupitelstvu města Přerova.  

 

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 2021 zahrnuje uvedené objemy finančních 

prostředků do jednotlivých oblastí. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 14. zasedání konaném dne 24. 8. 2020 vyhlásilo Dotační 

programy A. statutárního města Přerova pro rok 2021 a vyzvalo žadatele k předkládání žádostí o 

poskytnutí dotace dle uvedených dotačních programů. Termín pro podání žádostí byl stanoven od 30. 

9. 2020 do 23. 10. 2020. 

 

Ve výše uvedeném termínu bylo evidováno 255 žádostí o dotaci od 129 žadatelů. V následující tabulce 

je uvedeno srovnání s předešlými roky: 

  

oblast 2018 2019 2020 2021 

kultura 29 žadatelů 

38 projektů 

19 žadatelů 

28 projektů 

18 žadatelů 

24 projektů 

18 žadatelů 

25 projektů 

sport 45 žadatelů 

112 projektů 

44 žadatelů 

124 projektů 

47 žadatelů 

115 projektů 

45 žadatelů 

114 projektů 

volný čas 24 žadatelů 

40 projektů 

24 žadatelů 

43 projektů 

19 žadatelů 

32 projektů 

21 žadatelů 

40 projektů 

sociální a 

zdravotní 

47 žadatelů 

72 projektů 

47 žadatelů 

74 projektů 

46 žadatelů 

74 projektů 

45 žadatelů 

76 projektů 

celkem 145 žadatelů 

262 projektů 

134 žadatelů 

269 projektů 

130 žadatelů 

245 projektů 

129 žadatelů 

 255 projektů 

 

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

2021 příslušnými odbory Magistrátu města Přerova. 

 



Kancelář primátora zpracovala přijaté žádosti v oblasti kultury a navrhla rozdělení finančních 

prostředků mezi jednotlivé žadatele.  

V dotačním programu na rok 2021 je pro oblast kultury navržena částka 1 798 000 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 25 žádostí ve 2 kategoriích. V kategorii ČINNOST bylo podáno 12 žádostí, Kancelář 

primátora společně s Komisí pro cestovní ruch, kulturu a památky navrhuje v této oblasti rozdělit 

částku ve výši 576 000 Kč. V kategorii AKCE bylo podáno 13 žádostí, Kancelář primátora společně 

s Komisí pro cestovní ruch, kulturu a památky navrhuje v této oblasti rozdělit částku 1 222 000 Kč. Při 

rozdělování finančních prostředků bylo postupováno podobně, jako v minulých letech – tedy podle 

celkového počtu bodů, které byly přiděleny všem žádostem. Postupným výpočtem byly vyčerpány 

vyčleněné prostředky, proto žádosti, u kterých jsou navrženy nulové částky, nejsou podpořeny. 

 

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 

114 žádostí, z toho jeden žadatel - NIGHT BIRDS – INLINE HOCKEY CLUB PŘEROV z.s. vzal 

zpět svou žádost s ev. č. DSP-A-069/21. V dotačním programu statutárního města Přerova pro rok 

2021 byla pro oblast sportu vyčleněna částka 12 538 500 Kč. V oblasti sportu odbor navrhuje 

rozdělit částku 12 538 500 Kč.  

 

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

zařízení, organizaci akce a účast na akci. Celkem bylo evidováno 40 žádostí. 

V dotačním programu A. statutárního města Přerova pro rok 2021 byla pro oblast volného 

času vyčleněna částka 346 100 Kč. V oblasti volného času odbor navrhuje rozdělit částku  

ve výši 346 100 Kč.  
 

Odbor sociálních věcí a školství, Oddělení sociálních služeb a bydlení 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., o sociálních službách, na celoroční činnost a provoz subjektů, které působí v sociální 

oblasti a zajišťují služby a aktivity, které doplňují sociální služby  

a na jednorázové nebo krátkodobé projekty, organizace akce nebo účasti na akci.  

 
Celkem bylo evidováno 76 žádostí. V této oblasti se navrhuje rozdělit částku 4 091 600 Kč.  

 

V případě žádostí v oblasti sociální a zdravotní – SOC-A: 

*)  

SOC-A-09/21, SOC-A-12/21, SOC-A-13/21, SOC-A-20/21, SOC-A-34/21, SOC-A-35/21 SOC-A-

42/21, SOC-A-43/21, SOC-A-45/21 

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 2021 jsou žádosti řešeny v rámci tohoto dotačního programu, kde byla navržena 

finanční podpora na 1 uživatele 2 000 Kč na 1 kalendářní rok 2021. 

 

V případě žádosti v oblasti sociální a zdravotní – SOC-C: 



**)  

SOC-C-07/21   

KAPPA-HELP, z.s. IČ: 667 43192, se sídlem Kojetínská 382/11, 750 02 Přerov podal v oblasti SOC-

C na rok 2021 celkem 4 žádosti. V zásadách Dotačního programu A.  

na podporu oblasti sociální a zdravotní - SOC-C na rok 2021 se stanoví, že v této oblasti 

lze podat na jedno IČ 3 žádosti (viz Příloha č. 1 – Povinné přílohy k žádosti o poskytnutí dotace DP 

A., B.). Vzhledem k tomu, že tento projekt je zakázkou statutárního města Přerova, doporučujeme 

tento projekt podpořit z důvodu jedinečnosti činnosti na území města Přerova. 

 

Na základě výše uvedených skutečností je předkládán Radě města Přerova ke schválení návrh s těmito 

částkami v jednotlivých oblastech: 

 

oblast původní 

předpokládaný 

rozpočet 

rozpočet 

pro rok 2021 

nerozdělená 

částka 

kultura   1 798 000 Kč   1 798 000 Kč        0 Kč 

sport 12 538 500 Kč 12 538 500 Kč 0 Kč 

volný čas 346 100 Kč 346 100 Kč 0 Kč 

sociální a zdravotní  4 091 600 Kč  4 091 600 Kč                0 Kč 

Celkem 18 774 200 Kč 18 774 200 Kč 0 Kč 

 

Na Dotační program B. 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 2021 jsou k dispozici na webových stránkách 

statutárního města Přerova https://www.prerov.eu/cs/magistrat/dotacni-programy/dotacni-programy-

statutarniho-mesta-prerova/ a na příslušných zpracovatelských odborech Magistrátu města Přerova. 

 

 

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

