DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště,
které se koná dne 27.2.2017
Dotační program „Podpora činnosti spolků z rozpočtu města Uherské Hradiště
v roce 2017 užívajících prostor ve správě Klubu kultury Uherské Hradiště“

Důvod předložení:
Poskytnutí účelových dotací z dotačního programu „Podpora činnosti spolků z rozpočtu města
Uherské Hradiště v roce 2017 užívajících prostor ve správě Klubu kultury Uherské Hradiště“ a
schválení uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Základní fakta:
Dotační program „Podpora činnosti spolků z rozpočtu města Uherské Hradiště v roce 2017 užívajících
prostor ve správě Klubu kultury Uherské Hradiště“ byl schválen Usnesením Zastupitelstva města
Uherské Hradiště č. 190/14/ZM/2016 dne 6. září 2016. Objem finanční prostředků na podporu činnosti
spolků byl stanoven pro rok 2017 částkou 1 971 000,-- Kč.
Cílem dotačního programu je podpora činnosti spolků v oblasti kultury, které využívají prostory ve
správě Klubu kultury Uherské Hradiště na základě uzavřené nájemní smlouvy (klub kultury, Reduta,
Slovácká búda, MKZ). Ke změně financování činnosti spolků, které užívají prostory ve správě
příspěvkové organizace Klub kultury Uherské Hradiště, dochází z důvodu snahy optimalizace
financování příspěvkové organizaci, zejména ve vztahu k DPH a taktéž z důvodu zprůhlednění
podpory ze strany města.
Dotační program byl poprvé vypsán v roce 2016, podporu získalo 25 zájmových spolků působících
v prostorách ve správě příspěvkové organizace Klub kultury Uherské Hradiště, fakturace ze strany
příspěvkové organizace za pronájem prostor byla ve výši 1 541 445,-- Kč. Čerpání dotačních
prostředků probíhalo dle stanovených pravidel, úhrada faktur byla provedena přímo na účet
příspěvkové organizace ve výši 1 516 691,-- Kč. U 6 spolků byla fakturace za nájem v roce 2016 vyšší
oproti poskytnuté dotaci, kompenzace je navržena v roce 2017. Celková částka nákladů na nájem
roku 2016 kompenzovaných v roce 2017 představuje částku 24 754,-- Kč. Přehled čerpání dotace
za rok 2016 je přílohou důvodové zprávy č. 1.
Podkladem pro rozdělení dotace v roce 2017 na podporu činnosti spolků je uzavřená nájemní
smlouva, rozpis zkoušek a ceník nájmů nebytových prostor pro nekomerční účely, který byl schválen
Usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 770/47/RM/2016 dne 22.11.2016.
Nájemní smlouva byla uzavřena s 31 spolky, z toho 21 spolků využívá prostory ve správě příspěvkové
organizace k pravidelným zkouškám, 5 spolků ke zkouškám nepravidelným a 5 spolků prostory
k pravidelným či nepravidelným aktivitám typu zkoušek nevyužívá.
Při výpočtu výše poskytnuté dotace bylo vycházeno z týdenního rozpisu zkoušek a ceníku nájmu
nebytových prostor pro nekomerční účely. Ceník je přílohou důvodové zprávy č. 2.
Seznam spolků, kterým bude poskytnuta dotace a výše poskytnuté dotace je přílohou důvodové
zprávy č. 3. Navrhujeme uzavřít 26 smluv o poskytnutí dotace v celkové částce 1 617 379,-- Kč,
z toho částka 1 592 625,-- Kč je dotace na pokrytí nákladů spojených s úhradou nájmu na podporu
činnosti v roce 2017 a částka 24 754,-- Kč představuje dokrytí nájmů za rok 2016.
S jednotlivými spolky bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města,
která je přílohou důvodové zprávy č. 4.
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Zpracovala:
Ing. Ivana Martináková
ekonomický odbor
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