DŮVODOVÁ ZPRÁVA

pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště,
které se koná dne 26.2.2018
Dotační program „Podpora činnosti spolků z rozpočtu města Uherské Hradiště
v roce 2018 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 2018 užívajících prostor ve správě Klubu kultury Uherské Hradiště“ a
schválení uzavření veřejnoprávních smluv jejich poskytnutí.

Základní fakta:

Dotační program „Podpora činnosti spolků z rozpočtu města Uherské Hradiště v roce 2018 užívajících
prostor ve správě Klubu kultury Uherské Hradiště“ byl schválen Usnesením Zastupitelstva města
Uherské Hradiště č. 340/20/ZM/2017 dne 18.9.2017.
Objem finančních prostředků na podporu činnosti spolků byl stanoven pro rok 2018 částkou
1 895 000 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, došlo v roce 2016, z důvodu snahy optimalizace financování příspěvkové
organizace ve vztahu k DPH a zejména snahy o zprůhlednění podpory ze strany města i v této oblasti.
Nájemní smlouva byla příspěvkovou organizací Klub kultury Uherské Hradiště uzavřena s 31 spolky,
z toho 21 spolků využívá prostory ve správě příspěvkové organizace k pravidelným zkouškám, 5
spolků ke zkouškám nepravidelným (zkoušky na hody, apod.), 5 spolků prostory k pravidelným
aktivitám typu zkoušek nevyužívá.
Seznam spolků, kterým bude poskytnuta podpora v rámci dotačního programu a výše poskytnuté
dotace je přílohou důvodové zprávy č. 1. Příloha je zpracována na základě podkladů příspěvkové
organizace Klub kultury Uherské Hradiště, která se zájmovými spolky úzce spolupracuje.
Navrhujeme uzavření 26 veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace v celkové výši 1 517 600 Kč.
Rada města na svém zasedání dne 5.2.2018, usnesením č. 1229/84/RM/2018, doporučila snížit návrh
na poskytnutí dotace Tanečnímu klubu Rokaso Uherské Hradiště, o.s., Pivovarská 488, Uherské
Hradiště, Jarošov, z částky 569 500 Kč na 300 000 Kč.
Pro informaci: V roce 2017 byly schváleny dotace na podporu činnosti 26 zájmových spolků
působících v prostorách ve správě příspěvkové organizace Klub kultury Uherské Hradiště ve výši
1 617 379 Kč, fakturace ze strany příspěvkové organizace za pronájem prostor byla ve výši 1 175 222
Kč.
Čerpání finančních prostředků probíhalo dle stanovených pravidel, úhrada byla provedena přímo na
účet příspěvkové organizace ve výši 1 187 859 Kč, z toho 24 754 Kč představovalo částku
neuhrazených faktur z roku 2016, 1 163 105 Kč úhrada faktur 2017. U 3 spolků byla fakturace za
nájem vyšší než přepokládaná výše poskytnuté dotace, kompenzace je navržena v roce 2018 a
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představuje částku 12 387 Kč. Nevyužité finanční prostředky roku 2017 jsou součástí přebytku
hospodaření a budou rozpočtovým opatřením převedeny do rozpočtu 2018.

Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:

Zpracoval:
Ing. Ivana Martináková
Ekonomický odbor, oddělení rozpočtu a financování
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