DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristi ka
Převod práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2011/005352
ze dne 30. 12. 2011 na realizaci projektu Animánie v roce 2015
2. Konstatování sou časného stavu a jeho analýza
Statutární město Plzeň uzavřelo se společností Ocet o. p. s. (IČ 28043499) dne 30. 12. 2011
na základě Usnesení ZMP č. 505 ze dne 6. 10. 2011 Smlouvu o poskytnutí dotace
č. 2011/005352 na období let 2012 – 2015, na realizaci projektu Animánie v rámci Čtyřletého
grantového programu v oblasti kultury na léta 2012 - 2015 (viz příloha č. 1).
Projekt Animánie je celoroční projekt pro děti a mládež, zaměřený zejména na animovanou
tvorbu a 3 oblasti: vzdělávání, tvorba a kultura. V rámci tohoto projektu jsou realizovány
dlouhodobé kurzy animace, fotografie a příbuzných oborů, krátkodobé workshopy
pro širokou veřejnost, pro školy a pro zájemce. Dále Animánie připravuje projekty pro školy
„Film hrou“ a „Film a …“.
Velmi důležitou součástí celoročního projektu je týdenní animační soustředění zvané Letní
zrání. Vyvrcholením celoroční aktivity projektu je festival Podzimní sklizeň – národní
soutěžní přehlídka audiovizuální tvorby dětí a mládeže s mezinárodní účastí a koncipované
animační dílny. Animánie se také účastní s vlastními filmy soutěží a festivalů v ČR
i zahraničí. Cílem projektu je systematicky a pravidelně zvyšovat filmovou gramotnost dětí
a mládeže a vytvořit z Plzně centrum audiovizuální a filmové tvorby právě pro tuto cílovou
skupinu. Další činností v rámci minulých ročníků projektu byly pravidelné projekce
animovaných filmů v kinokavárně Anděl music Café bar a kombinované programy v rámci
spolupráce s dalšími kulturními subjekty, např. Žonglobalizace, Mini-Plzeň, Plzeň 2015,
o. p. s., aj.
V letech 2012 až 2014 projekt Animánie probíhal vždy v souladu s výše uvedenou smlouvou.
Dne 22. 12. 2014 obdržel Odbor kultury MMP dopis společnosti od Ocet o. p. s., kterým
subjekt sděluje skutečnost, že z důvodu předpokládaného ukončení své činnosti v průběhu
roku 2015 odstupuje od poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2015 (viz příloha č. 2).
Následně byl Odboru kultury MMP dne 10. 1. 2015 doručen dopis spolku Animánie o. s.
(IČ 02157306), ve kterém oznamuje záměr převzít realizaci projektu Animánie v roce 2015
se souhlasem společnosti Ocet o. p. s. a žádá o poskytnutí (převzetí) neinvestiční dotace
ve výši 1 800 000 Kč, tj. ve výši stanovené pro tento rok ve Smlouvě o poskytnutí dotace
v roce 2015 (viz příloha č. 3).
Realizace projektu Animánie nebude touto změnou příjemce dotace na rok 2015 dotčena,
neboť celoroční program zajišťuje stejný tým pracovníků jako v předchozích letech. Autorkou
dramaturgického plánu Animánie 2015, zaslaného Odboru kultury MMP společností Ocet
o. p. s. v souladu se Smlouvou, je Mgr. Martina Voráčková, která se stala členkou spolku
Animánie o. s. Ve stejném personálním složení zůstane i tým lektorů a realizátorů Animánie,
včetně osoby ředitele festivalu Podzimní sklizeň, pana Jana Příhody. Navíc od roku 2013 je
Animánie o. s. spolupořadatelem projektu Animánie s příjemcem čtyřleté dotace, společností
Ocet o. p. s.
Převod práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2011/005352
ze dne 30. 12. 2011 z původního příjemce Ocet o. p. s. (IČ 28043499) se sídlem Úslavská 9,
Plzeň, na příjemce nového, spolek Animánie o. s. (IČ 02157306) se sídlem Úslavská 9, Plzeň,
bude realizován formou uzavření dodatku ke Smlouvě, který zohlední povinnost předložit
závěrečné vyúčtování a zprávu o realizaci projektu Animánie za období let 2012 – 2014
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společností Ocet o. p. s. Celkové vyúčtování a zprávu o realizaci projektu Animánie za rok
2015 následně předloží spolek Animánie o. s.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o projekt, který se aktivně zapojuje do programu
Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 (je dokonce jako jeden z hlavních projektů
i součástí přihlášky do II. kola soutěže o titul EHMK 2015 – proud Umění a technologie),
doporučuje Odbor kultury MMP jednoznačně tento převod práv a povinností schválit.
Rada města Plzně projednala dne 29. 1. 2015 převod práv a povinností vyplývajících
ze Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2011/005352 ze dne 30. 12. 2011 z původního příjemce
Ocet o. p. s. (IČ 28043499) se sídlem Úslavská 9, Plzeň, na příjemce nového, spolek
Animánie o. s. (IČ 02157306) se sídlem Úslavská 9, Plzeň.
3. Předpokládaný cílový stav
Převod práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2011/005352
ze dne 30. 12. 2011 z původního příjemce Ocet o. p. s. (IČ 28043499) se sídlem Úslavská 9,
Plzeň, na příjemce nového, spolek Animánie o. s. (IČ 02157306) se sídlem Úslavská 9, Plzeň,
a to formou uzavření dodatku ke Smlouvě.
4. Navrhované varianty řešení
Schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2011/005352 uzavřené dne
30. 12. 2011 ve věci převodu práv a povinností ze Smlouvy vyplývajících z původního
příjemce Ocet o. p. s. (IČ 28043499) se sídlem Úslavská 9, Plzeň, na příjemce nového, spolek
Animánie o. s. (IČ 02157306) se sídlem Úslavská 9, Plzeň, na realizaci projektu Animánie
v roce 2015.
5. Doporučená varianta řešení
Viz bod III. tohoto návrhu usnesení
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetn ě všech
následných např. p rovozních nákladů)
Nejsou.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Dle ukládací části usnesení
8. Dří ve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů , která
s tí mto návrhem souvis í
Usnesení ZMP č. 505 ze dne 6. 10. 2011 – ve věci poskytnutí čtyřletých dotací v oblasti
kultury na léta 2012 - 2015
Usnesení ZMP č. 611 ze dne 11. 12. 2014 – ve věci schválení rozpočtu statutárního města
Plzeň na rok 2015
9. Závazky a pohledávky vůči městu
Netýká se projednávaného materiálu.
10. Přílohy
1) Smlouva o poskytnutí dotace č. 2011/005352 ze dne 30. 12. 2011
2) Dopis společnosti Ocet o. p. s. ze dne 22. 12. 2014 ve věci odstoupení od poskytnutí
neinvestiční dotace na projekt Animánie pro rok 2015
3) Žádost spolku Animánie o. s. o poskytnutí dotace na projekt Animánie pro rok 2015
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