
Pořadové číslo:  21/4 

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 14.10.2021 

Návrh pro 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne                 

25. 10. 2021 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru 

Ing. Eva Marečková Ph.D., vedoucí útvaru 

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 422 000 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 správní režie, úhradu 

nájemného nebytových prostor a nákladů na spotřebované teplo v tomto nebytovém prostoru 

pro středisko doplňkové činnosti Propagace a navigace; a na úhradu nákladů za spotřebované 

energie pronájmů, odpisy nemovitého a movitého majetku restauračního zařízení Městského 

domu pro středisko doplňkové činnosti Nájmy Městský dům, dle návrhu znění v příloze 

tohoto materiálu, 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v 

tis. Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  210 Úroky z úvěrů 3 112,7 * - 422,0 2 690,7 

2141 141 Vnitřní obchod 0,0 + 184,0 184,0 

3392 141 Zájmová 

činnost v 

kultuře 

0,0 +238,0 238,0 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

 



ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

210 Splátky jistiny a 

úroků z úvěrů 

29 857,7 * - 422,0 29 435,7 

 Dotační 

programy, ostatní 

dotace a dary 

25 540,8 * + 422,0 25 962,8 

*počáteční stavy navazují 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 71. schůzi konané dne 7. 10. 2021 usnesením č. 

2619/71/4/2021 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace - podpory de 

minimis, jak je uvedeno v návrhu. 

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora doporučuje schválit předložený návrh. 

 

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 422 000 Kč – formou přiznání podpory de 

minimis na doplňkovou činnost pro střediska Vnitřní obchod (Propagace a navigace) a Městský dům. 

K tomuto účelu bude převedena část finančních prostředků původně v rozpočtu vyčleněných na 

úhradu úroků z nového úvěru, který však bude čerpán až v roce 2022. 

 

Útvar interního auditu a kontroly 

Útvar interního auditu a kontroly doporučuje přijmout navrhované usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Kulturní a informační služby města Přerova se obrátily na Kancelář primátora s žádostí o přiznání 

podpory de minimis na rok 2021 pro střediska doplňkové činnosti, a to pro středisko 2141 – Vnitřní 

obchod (Propagace a navigace) ve výši 184 tis. Kč a pro středisko 3392 - Městský dům (Nájmy 

Městský dům) ve výši 238,0 tis. Kč.  

  

V případě přiznání podpory de minimis, budou použity finanční prostředky následně: 

  

Středisko 2141 – Vnitřní obchod (Propagace a navigace) 

 na úhradu části správní režie, úhradu nájemného nebytových prostor (dílny střediska Propagace 

a navigace) a nákladů na spotřebované teplo v tomto nebytovém prostoru takto: 

 135.000 Kč na část správní režie organizace, která je rozúčtována mezi všechna střediska hlavní 

i doplňkové činnosti podle poměru mzdových nákladů jednotlivých středisek, v souladu 

s metodickým pokynem schváleným Radou města Přerova,  

 21.500 Kč na část nákladů za nájem nebytových prostor – dílna v Přerově – Předmostí, v ul. 

Teličkova č 40/430 (výměra 130,72 m2) v areálu Stavebního bytového družstva, 



 27.500 Kč na část nákladů na spotřebované teplo v uvedeném nebytovém prostoru. 

  

  

Středisko 3392 – Městský dům (Nájmy Městský dům) 

 na úhradu nákladů za spotřebované energie pronájmů v Městském domě, na odpisy nemovitého a 

movitého majetku restauračního zařízení Městského domu takto: 

 70.500 Kč na úhradu nákladů za spotřebované energie krátkodobých pronájmů v Městském 

domě, 

 87.400 Kč na odpisy nemovitého majetku za nebytové prostory v Městském domě pro 

restaurační zařízení, doplňkovou činnost organizace,  

 80.100 Kč na odpisy movitého majetku, který je starý a opotřebovaný a opravy jsou finančně 

náročné.  

  

K 31. 8. 2021 vykazují obě střediska záporný hospodářský výsledek důsledkem celorepublikových 

mimořádných opatřeních v souvislosti s covidovou pandemií. Vzhledem k opakovaně vyhlašovanému 

nouzovému stavu byly celorepublikové aktivity velmi omezeny.  

Na středisku 2141 – Vnitřní obchod (Propagace a navigace) nebyly zaznamenány prakticky žádné 

tržby, nicméně náklady na energie, nájem, mzdy a služby se musely hradit. Plán tržeb se začal pomalu 

naplňovat až v měsíci červnu, kdy se začala rozvolňovat mimořádná opatření a mohly se konat některé 

akce, což vedlo k poptávce po službách výlepové a navigační činnosti. Původní plán výše tržeb (1 mil. 

Kč) se i přesto nepodařilo naplnit, skutečné tržby byly o 323 tis. Kč nižší.  

  

Restaurační zařízení, které je vedeno pod střediskem 3392 – Městský dům (Nájmy Městský dům), 

bylo 6 měsíců uzavřeno z důvodu absence nájemce, který by tyto prostory užíval pro svou 

podnikatelskou činnost. Nový nájemce zahájil provoz koncem měsíce června dle sjednané Smlouvy o 

nájmu prostor sloužících k podnikání a nájmu movitých věcí, a to za nájemné 100 Kč/měsíc bez DPH, 

tudíž náklady na odpisy nemovitého a movitého majetku nejsou kryty. Movitý majetek je starý, 

opotřebovaný a opravy jsou finančně nákladné. Vyřazení tohoto majetku není možné zejména z 

důvodu nevyčerpané doby upotřebitelnosti a vysoké zůstatkové hodnoty, která by odpisy restauračního 

zařízení citelně navýšila. Na nákup nového vybavení nemá organizace volné finanční prostředky. V 

současné době se chystá inventarizace majetku za rok 2021, na jejímž základě bude v roce 2022 

naplánováno vyřazení movitého majetku. 

  

Krátkodobé pronájmy sálů začaly fungovat až od září 2021. V prostorách Městského domu nebylo 

možné konat akce ať již z důvodu výše uvedených mimořádných opatření, ale také z důvodu opravy a 

výměny dřevěných parket v hlavním i malém sále Městského domu (období květen – srpen). Původní 

plán výnosů z nájmů k 31. 8. 2021 počítal s finančními prostředky ve výši 1,15 mil. Kč, skutečnost je 

však nižší a to o 657 tis. Kč.  

Z výše uvedených důvodů se příspěvková organizace obrací na zřizovatele s žádostí o přiznání 

podpory de minimis. 

  

  

Žádost je uvedena v příloze.  

 

 


