DŮVODOVÁ

ZPRÁVA

1. Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika
Poskytnutí dotace ve výši 20 mil. Kč přijatých statutárním městem Plzeň z rozpočtu Ministerstva
kultury ČR na základě podané žádosti o poskytnutí účelových finančních prostředků na rok 2014
v souladu s Usnesením Vlády ČR č. 601 ze dne 10. 8. 2011 ke spolufinancování projektu
Plzeň-Evropské hlavní město kultury 2015 (dále jen „PEHMK“) státem společnosti
Plzeň 2015, o. p. s., na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu PEHMK v roce 2014
2. Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza
Dne 10. 8. 2011 přijala Vláda ČR usnesení č. 601 (viz Příloha č. 1), kterým schválila mechanismus
spolufinancování projektu Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015 státem a vyčlenění účelových
finančních prostředků ve výši 100 mil. Kč v rozpočtové kapitole Ministerstva kultury ČR (dále jen
„MK“) výhledově každoročně od roku 2012 do roku 2015, určených na podporu projektu PEHMK.
Výše uvedené finanční prostředky budou rozděleny takto:
20 mil. Kč na rok 2012,
20 mil. Kč na rok 2013,
20 mil. Kč na rok 2014,
40 mil. Kč na rok 2015.
Dne 11. 11. 2011 se uskutečnilo jednání zástupců MK, statutárního města Plzně (dále jen „město“)
a společnosti Plzeň 2015, o. p. s., na kterém byly vyjasněny principy, podmínky a požadavky MK
na čerpání dotace a možnosti města při jejich dodržování.
Dotace bude městu (podle Zákona o rozpočtových pravidlech 218/2000 Sb., v platném znění)
poskytována prostřednictvím Krajského úřadu Plzeňského kraje. Finanční prostředky jsou
poskytovány na výdaje neinvestiční povahy, musí být využity do 31. prosince daného roku a následně
vyúčtovány MK.
Mezi jiným bylo ujednáno, že jednotlivé roční dotace budou poskytovány na základě Rozhodnutí MK,
které bude vydáváno každoročně, a to po předložení žádosti města o uvolnění příslušné roční částky
na MK.
Žádost o dotaci poskytnutou MK pro rok 2014 schválila Rada města Plzně dne 11. 4. 2014 svým
usnesením č. 355 a OK MMP tuto žádost zaslal MK prostřednictvím datové schránky dne 2. 5. 2014.
Dne 16. 5. 2014 vydalo MK Rozhodnutí č. 25619/2014 (viz Příloha č. 2) o poskytnutí neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu ČR dle výše uvedeného usnesení Vlády ČR ze dne 10. 8. 2011.
Vzhledem k tomu, že největší podíl na realizaci projektu PEHMK má společnost Plzeň 2015, o. p. s.,
a že žádost statutárního města Plzeň byla zpracována ve spolupráci s touto společností, OK MMP
navrhl Radě města Plzně poskytnout finanční prostředky ve výši 20 mil. Kč přijaté ze zdrojů MK
společnosti Plzeň 2015, o. p. s. (IČ 29109124), Pražská 19, Plzeň, a to na částečnou úhradu nákladů
vzniklých příjemci v roce 2014 věcně a časově souvisejících s realizací projektu PEHMK v roce 2014.
Od 1. 1. 2012 se poskytování dotací z rozpočtu statutárního města (a dále i jejich čerpání) řídí směrnicí
Magistrátu města Plzně č. QS 61-27 - Zásady poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzně
schválené usnesením RMP č. 11/1181 a novelizované usnesením RMP č. 14/0070 ze dne 6. 2. 2014.
Odbor kultury MMP na základě specifického charakteru PEHMK doporučil RMP schválit pro čerpání
předmětné dotace společností Plzeň 2015, o. p. s., částečnou výjimku z těchto Zásad, a to tak, aby
mohla společnost uplatnit k úhradě z této dotace v roce 2014 i náklady na reprezentaci a náklady
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na zahraniční pracovní cesty, které jsou pro tento typ projektu naprosto nezbytné. Tato výjimka byla
Radou města Plzně schválena, a to také vzhledem k podmínkám čerpání dotace nastaveným ve výše
uvedeném Rozhodnutí MK, které možnost čerpat finanční prostředky na tyto náklady nezakazují.
Prostředky z neinvestiční dotace MK na projekt PEHMK ve výši 20 mil. Kč byly v rámci schváleného
rozpočtu města na r. 2014 blokovány ve Fondu rezerv a rozvoje MP – Rezerva Plzeň EHMK 2015.
Z tohoto důvodu je navrhováno rozpočtové opatření, kterým budou tyto prostředky z fondu uvolněny
a bude jimi pokryto zvýšení provozního rozpočtu Odboru kultury MMP – transfery jiným organizacím
na poskytnutí dotace společnosti Plzeň 2015, o. p. s.
3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Poskytnutí dotace ve výši 20 mil. Kč přijatých statutárním městem Plzeň z rozpočtu Ministerstva
kultury ČR na základě podané žádosti o poskytnutí účelových finančních prostředků na rok 2014
v souladu s Usnesením Vlády ČR č. 601 ze dne 10. 8. 2011 ke spolufinancování projektu PEHMK
státem společnosti Plzeň 2015, o. p. s.
4. Navrhova né varianty ře š e ní
Je navrhovaná jediná varianta – viz bod 5 důvodové zprávy.
5. Doporuče ná varianta ře š e ní
Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit poskytnutí dotace ve výši 20 mil. Kč
přijatých statutárním městem Plzeň z rozpočtu Ministerstva kultury ČR na základě podané žádosti
o poskytnutí účelových finančních prostředků na rok 2014 v souladu s Usnesením Vlády ČR č. 601
ze dne 10. 8. 2011 ke spolufinancování projektu PEHMK státem společnosti Plzeň 2015, o. p. s.,
a zároveň RMP doporučuje ZMP schválit související rozpočtové opatření.
6. Finanční nároky
ře š e ní a možnos ti finančního
nás le dný c h napřík la d provo zníc h nákladů)

krytí

(vče tně

vš e ch

Schválená dotace z rozpočtu MK ČR v celkové výši 100 mil. Kč je již v jednotlivých letech
2012-2015 zapracována v příjmové části rozpočtu města Plzně.
V rozpočtu pro rok 2014 nejsou finanční prostředky dotace konkrétně rozděleny, částka 20 mil. Kč je
blokována ve Fondu rezerv a rozvoje v Rezervě Plzeň EHMK 2015 s tím, že blokované prostředky
budou v návaznosti na poskytnutí dotace spol. Plzeň 2015, o. p. s., zapracovány do provozních výdajů
rozpočtu Odboru kultury MMP.
7. Návrh te rmínů re alizace a urče ní zodpo vě dnýc h pracov ník ů
Podle ukládací části návrhu usnesení
8. Dříve přijatá us ne s e ní orgánů mě s ta ne bo mě s ts kých obvodů, kte rá s tímto
návrhe m s ouvis í
Usnesení ZMP č. 613 ze dne 12. 12. 2013 – ve věci schválení rozpočtu města Plzně na rok 2014
a rozpočtových výhledů na roky 2015 – 2017
Usnesení RMP č. 355 ze dne 11. 4. 2014 – ve věci schválení žádosti statutárního města Plzeň
o poskytnutí dotace ze zdrojů MK na spolufinancování projektu EHMK státem v roce 2014
9. Závazky a pohle dáv ky vůči mě s tu
Nejsou.
10. Přílo hy
1. Usnesení Vlády ČR č. 601 ze dne 10. 8. 2011
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2. Rozhodnutí č. 25619/2014 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR dle výše
uvedeného usnesení Vlády ČR ze dne 10. 8. 2011
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