Důvodová

zpráva

1. Název problému a jeho charakteristi ka
Zrušení městem zřizované organizace Hvězdárna a planetárium Plzeň, příspěvková
organizace, IČ 45331359.
2. Konstatování sou časného stavu a jeho analýza
Usnesením ZMP č. 613 ze dne 12. 12. 2013 a usnesením ZMP č. 611 ze dne 11. 12. 2014
byl v rozpočtových výhledech na roky 2016, 2017 a 2018 schválen provozní příspěvek
z městského rozpočtu pro Hvězdárnu a planetárium Plzeň, příspěvkovou organizaci (dále
jen HaP) ve výši 0 Kč s odůvodněním, že na základě smluvního ujednání plynoucího ze
Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2010/002769 ze dne 25. 6. 2010 ve znění dodatku č. 1, 2
a 3 (dále jen Smlouva), uzavřené mezi Techmanií Science Center o. p. s. (dále jen
Techmanie) a městem Plzní, by mělo od roku 2016 dojít ke zrušení příspěvkové
organizace HaP a převedení výkonu všech jejích činností na Techmanii.
Podle čl. III odst. 3 písm. e) uvedené Smlouvy má Techmania nejpozději do 31. 12. 2015
zabezpečit výkon všech činností zajišťovaných do té doby příspěvkovou organizací HaP a
převzít všechny závazky a pohledávky této příspěvkové organizace s těmito činnostmi
spojené, aby splnila jednu z podmínek poskytnutí dotace pro rok 2017. Z tohoto smluvního
ujednání je zřejmé, že tehdejší vedení města chtělo soustředit činnosti směřující
k popularizaci vědy a techniky pro veřejnost a přispívající ke zvýšení zájmu dětí a mládeže
o technické obory do jedné instituce, do Techmanie, jejíž celoroční provoz a rozvoj se
město rozhodlo dlouhodobě podporovat. V souladu s tímto záměrem došlo ze strany města
od roku 2012 k utlumování dalšího rozvoje HaP (v rámci úsporných opatření byly do
rozpočtu města odvedeny prostředky připravené ve fondu organizace k rekonstrukci
objektu U Dráhy 11, sídla HaP, - vybudování pozorovacího stanoviště v půdních
prostorách spolu s rekonstrukcí střechy) a v rámci schvalování rozpočtových výhledů
nebyly od roku 2016 HaP přiděleny žádné finanční prostředky na provoz organizace ani na
její investiční rozvoj.
Od začátku roku 2015 usiluje Kancelář Úřadu služeb obyvatelstvu MMP, do jejíž gesce
náleží výkon zřizovatelských funkcí, ve spolupráci s rezortní náměstkyní a s Odborem
právním a legislativním MMP, o nalezení způsobu jak umožnit Techmanii dostát výše
uvedenému smluvnímu ujednání a současně vyřešit budoucnost městské příspěvkové
organizace, která nemá od města záruku dalšího rozvoje.
Ředitel Techmanie Mgr. Vlastimil Volák doložil v letošním roce vedení města Plzně
popis činností, (zajišťovaných ve 3D Planetáriu), které jsou obsahově shodné s činnostmi,
které zajišťuje HaP. Mezi tyto činnosti se řadí především pořádání populárně vědeckých a
odborných přednášek, seminářů, konferencí, sympozií, filmových akcí, kurzů astronomie
a oborů příbuzných pro mládež, provádění doplňkové výuky pro školy, poskytování
odborné metodické pomoci jiným hvězdárnám a astronomickým kroužkům i
jednotlivcům, vydávání a publikování odborných i populárně vědeckých materiálů ze své
činnosti, pozorování astronomických jevů a zajímavých úkazů na obloze pro veřejnost a
další. Všechny výše uvedené činnosti je společnost schopna zajistit svými stávajícími
zaměstnanci.
Přestože se v roce 2010 předpokládalo, že nově budované regionální science centrum
výhledově zastřeší činnosti vykonávané městskou příspěvkovou organizací a bude moci
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využívat výsledky odborné badatelské práce odborných pracovníků HaP při zakládání
nových expozic apod., vývoj ukázal, že každá z organizací přistupuje ke svým cílovým
skupinám zcela jiným způsobem, má jiné provozní podmínky a má jiné zaměření. Přes
velmi nepříznivou vizi, tzn., že současné prostory a chybějící finanční prostředky od
zřizovatele od roku 2016 nedovolují další smysluplný rozvoj městské organizace, vykazuje
HaP s průměrným přepočteným počtem pracovníků 7,5 stále velmi aktivní činnost, nabízí
stále množství akcí pro veřejnost, rozvíjí výukové programy pro školy a má úctyhodný
počet návštěvníků a příznivců (příloha č. 2).
HaP i přes nedostatečné zázemí pro vlastní činnost (zejména chybí stabilní astronomická
pozorovatelna) nadále vykonává všechny činnosti určené zřizovací listinou.
HaP má mnohaleté zkušenosti (byla zřízena ke dni 1. 7. 1992) s pořádáním akcí pro
širokou veřejnost i vážné zájemce o odbornou astronomickou činnost.
V HaP pracují lidé s odbornými znalostmi, profesionálním přístupem dle potřeb
specifické cílové skupiny a s ohledem na aktuální situace či přání zřizovatele.
HaP nabízí služby za přiměřené ceny dostupné široké veřejnosti, zaměstnanci jsou značně
mobilní a poskytují služby i přímo v organizacích a oblastech, kde není astronomická
činnost vždy dostupná.
Z výše uvedených důvodů byla zahájena jednání členů RMP se zástupci vedení Plzeňského
kraje o dalším osudu HaP a možnosti případného převedení některých činností, které HaP
vykonává, do činnosti příspěvkové organizace Plzeňského kraje Hvězdárna v Rokycanech,
IČ 00368601, se sídlem Voldušská 721, 337 11, Rokycany. Uvažovanou variantou je
rovněž možnost převzetí některých současných zaměstnanců HaP dle § 338 zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to převážně odborníků na
danou oblast. Převedení činností, případně i některých zaměstnanců HaP, dále otázka
zachování sídla plzeňské pobočky, majetkové záležitosti apod. jsou předmětem dalších
probíhajících jednání politických zástupců města a kraje.
Záměr byl projednán s řediteli obou příspěvkových organizací. Ředitelé Hvězdárny
v Rokycanech a Hvězdárny a planetária Plzeň deklarovali společný zájem na budoucím
rozvoji Hvězdárny v Rokycanech s pobočkou v Plzni.
Na základě dlouhodobé evaluace činnosti HaP je úřad schopen doporučit při
nadcházejících jednáních města a kraje k převzetí zejména tyto činnosti HaP vykazující
vysoký stupeň kvality:
- pravidelná astronomická pozorování pro veřejnost na vybraných stanovištích ve městě
v závislosti na aktuálních astronomických úkazech i pořádání výjezdních
pozorovacích akcí pro specializované skupiny formou exkurzí, letních táborů atd.
- pravidelné přednášky pro širokou veřejnost i vlastní přednášky HaP pro různé skupiny
zájemců v sídle PO nebo ZČU (Univerzita třetího věku), spolupracující organizace
apod.
- doplňková výuka pro školy, poskytování konzultačních služeb pro řešitele všech
kategorií celostátní astronomické olympiády, pořádání znalostních soutěží
s astronomickou tematikou
- v oblasti volnočasových aktivit provozování astronomického klubu, odborných
tematicky zaměřených kurzů, astronomických kroužků pro děti a mládež a odborné
pozorovací sekce, letního tábora pro děti a mládež se zájmem o astronomii apod.
- prezentační projekty Dny vědy a techniky, Evropská noc vědců, akce v rámci projektu
Manětínská oblast tmavé oblohy atd.
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Zrušení HaP je navrhováno k 30. 6. 2016. Tato varianta je volena především kvůli
finanční úspoře s ohledem na předpokládané související finanční prostředky, které jsou
schváleny v rozpočtu města pro rok 2016, aby došlo k vypořádání všech smluvních
vztahů v organizaci, jejíž činnost bude ukončena.
Před samotným zrušením HaP je nutné učinit množství kroků od personálních náležitostí
až k převzetí závazků, pohledávek a majetku. Z personálního hlediska bude nutné řešit
zejména problematiku smluvních závazků stávajících zaměstnanců v souladu s § 52 písm.
a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, výpovědí
z důvodu rušení zaměstnavatele.
Z pohledu majetkového vypořádání je nutné provést inventarizaci ke dni zrušení
organizace, zajistit převod movitého a nemovitého majetku na město, vypořádat veškeré
závazky a pohledávky organizace a zajistit ukončení činností v Živnostenském rejstříku.
Zrušení organizace k 30. 6. bude vyžadovat schválení mimořádné účetní závěrky
zřizovatelem a rozhodnutí o použití dosaženého hospodářského výsledku a zůstatku fondů
apod.
Na všechny kroky nutné pro zrušení příspěvkové organizace k 30. 6. 2016 je úřad
připraven a schopen je realizovat po přijetí příslušných usnesení ZMP a souvisejících
smluvních ujednání mezi městem Plzní a Plzeňským krajem, který je zřizovatelem
Hvězdárny v Rokycanech.
3. Předpokládaný cílový stav
Zrušení městem zřizované organizace Hvězdárna a planetárium Plzeň, příspěvková
organizace, IČ 45331359.
4. Navrhované varianty řešení
Nejsou navrhována variantní řešení.
5. Doporučená varianta řešení
Nejsou navrhována variantní řešení - viz bod 4 této důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Finanční nároky na provoz Hvězdárny a planetária Plzeň, příspěvkové organizace,
v období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 jsou zapracovány do rozpočtu města Plzně pro rok
2016 ve výši 2 mil. Kč.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení – ukládací část.
8. Dříve při jatá usnesení orgánů města
ZMP č. 613 ze dne 12. 12. 2013
ZMP č. 611 ze dne 11. 12. 2014
RMP č…… ze dne 10. 12. 2015
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9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Příloha č. 1 – Zřizovací listina Hvězdárny a planetária Plzeň, p.o. včetně všech dodatků
Příloha č. 2 – Porovnání počtu akcí a návštěvnosti v HaP v letech 2013 - 2015
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