DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1.

Název problému a jeho charakteristika

Žádost společnosti Plzeň 2015, o.p.s. (IČ 29109124, se sídlem Pražská 19, 301 00 Plzeň),
o změnu účelu použití části dotace ve výši 1 245 600 Kč schválené usnesením ZMP č. 594
ze dne 13. 12. 2012 a poskytnuté společnosti statutárním městem Plzeň na základě smlouvy
o poskytnutí dotace č. 2013/000600, ve znění pozdějších dodatků.
2.

Konstatování současného stavu a jeho analýza

Usnesením č. 594 ze dne 13. 12. 2012 byla v rámci rozpočtu města Plzně schválena
společnosti Plzeň 2015, o.p.s. (dále jen „společnost“), dotace ve výši 21 600 tis. Kč, a to
na provozní náklady společnosti a programovou náplň. Tato dotace byla společnosti
poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 2013/000600 (viz Příloha č. 1), která
byla mezi statutárním městem Plzeň (dále jen „město“) a společností uzavřena dne 7. 3. 2013.
Na základě této smlouvy a dvou následujících dodatků byly finanční prostředky společnosti
převedeny na její účet ve třech splátkách.
Podle znění smlouvy má být tato dotace čerpána výhradně na částečnou úhradu neinvestičních
nákladů vzniklých příjemci v roce 2013, věcně a časově příslušejících k tomuto období
a souvisejících s činností příjemce podle zápisu v rejstříku obecně prospěšných společností,
a to na provozní náklady a náklady spojené s programovou náplní projektu Plzeň – Evropské
hlavní město kultury 2015.
Společnost v souladu se svým posláním připravuje celou řadu dlouhodobých projektů (mezi
nimi např. 4x4 Cultural factory Světovar a Everfun(d)).
Některé nákupy (např. pořízení různých studií, autorských děl, speciálních webových aplikací
apod.) spojené s realizací programu však vykazují charakter dlouhodobého nehmotného
majetku (duševní vlastnictví, autorská díla apod.).
Při plánování nákladů pro rok 2013 však společnost nepředpokládala, že bude některé nákupy
realizovat jako pořízení nehmotného majetku, tudíž zamýšlela, že jejich úhrada bude finančně
kryta roční neinvestiční dotací od statutárního města Plzně, poskytnuté na činnost společnosti
v daném roce.
V průběhu roku, po konzultacích s daňovými experty a účetní firmou, dospěla společnost
k rozhodnutí, že je nutné přehodnotit způsob účtování některých nákupů a provést s tím
související změnu v rozpočtu společnosti.
Jelikož nemohou být investiční výdaje hrazeny z neinvestiční dotace - účel a podmínky
stanovené v dotační smlouvě neumožňují hradit z těchto finančních prostředků pořízení
majetku, společnost požádala o možnost snížit původní neinvestiční dotaci o částku
1 245 600 Kč a zároveň o poskytnutí investiční dotace ve stejné výši, která bude použita
na úhradu nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku (viz Příloha
č. 2), a to:
- vizuální styl 4x4 Cultural factory Světovar,
- webový portál Everfun(d),
- webový portál projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.
3.
-

Předpokládaný cílový stav
Snížení neinvestiční dotace schválené společnosti Plzeň 2015, o.p.s. (IČ 29109124,
se sídlem Pražská 19, 301 00 Plzeň), usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 594 ze dne

13. 12. 2012 ve výši Kč 21 600 tis. Kč a poskytnuté společnosti na základě smlouvy
o poskytnutí dotace č. 2013/000600, ve znění pozdějších dodatků, o částku 1 245 600 Kč.
-

Poskytnutí investiční dotace ve výši 1 245 600 Kč společnosti Plzeň 2015, o.p.s.
(IČ 29109124, se sídlem Pražská 19, 301 00 Plzeň), s tím, že tato dotace je určená
na úhradu investičních nákladů vzniklých společnosti v roce 2013, věcně a časově
k tomuto období příslušejících a uvedených v bodě 2 důvodové zprávy tohoto usnesení.

-

Schválení rozpočtového opatření spočívajícího ve:
a) snížení provozních výdajů rozpočtu Odboru kultury MMP – Transfery jiným
organizacím o částku 1 246 000 Kč,
b) zvýšení kapitálových výdajů rozpočtu Odboru kultury MMP – Transfery jiným
organizacím o částku 1 246 000 Kč.

4.

Navrhované varianty řešení

Je navrhována jediná varianta - viz bod 3 důvodové zprávy.
5.

Doporučená varianta řešení

Rada města Plzně doporučuje ZMP schválit usnesení ve znění bodu II. návrhu usnesení.
6.

Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných,
například provozních nákladů)

Navržená varianta neklade nové nároky na rozpočet města, poskytnutí investiční dotace bude
hrazeno ze schváleného rozpočtu OK MMP.
7.

Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

Dle bodu III. ukládací části návrhu usnesení.
8.

Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto
návrhem souvisí

Usnesení ZMP č. 594 ze dne 13. 12. 2012 ve věci schválení rozpočtu města Plzně pro rok
2013
Usnesení RMP č. 1293 ze dne 27. 11. 2013 ve věci žádosti společnosti Plzeň 2015, o.p.s.,
o změnu účelu použití části dotace poskytnuté spol. na základě usnesení ZMP č. 594 ze dne
13. 12. 2012
9.

Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

Tento návrh usnesení se netýká nakládání s majetkem města Plzně.
10.

Přílohy
1. Smlouva č. 2013/000600
2. Žádost společnosti Plzeň 2015, o.p.s., o změnu účelu použití části dotace
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