DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika
Poskytnutí dotací pro rok 2017 jako závazných ukazatelů v rámci rozpočtu Odboru kultury –
provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům na rok 2017, a to společnostem
Divadlo pod lampou, o. p. s. (dále také jen „DPL“ nebo „společnost“), a Plzeň 2015, z. ú. (dále
také jen „P2015“ nebo „společnost“)
2. Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza
Od roku 2017 je používán jednotný postup při poskytování dotací, kdy v rámci schvalování
rozpočtu města Plzně na daný kalendářní rok je schválen pro jednotlivé správce rozpočtu
závazný ukazatel, kterým je souhrnný objem finančních prostředků na provozní a investiční
transfery jiným organizacím.
V rámci schvalování rozpočtu na rok 2017 tedy nebyly schváleny jednotlivé dotace
pro konkrétní příjemce dotací ani konkrétní objemy finančních prostředků na jednotlivé dotační
programy. Přehled rozdělení finančních částek alokovaných na konkrétní plánované výdaje
(skladba závazného ukazatele) byl předložen pouze ve formě podkladového materiálu
pro sestavení závazného ukazatele rozpočtu.
Pro uzavření smlouvy je schválení konkrétních dotací konkrétním příjemcům a předložení
předmětných usnesení nezbytné.
Návrh usnesení na konkrétní rozdělení ukazatele „Provozní a Investiční transfery jiným
organizacím“ bude vždy předkládat odvětvový odbor.
Tato změna byla navržena z důvodu sjednocení přístupu ke schvalování konkrétních dotací
konkrétním příjemcům či programům a jejich změn.
Z výše uvedených důvodů předkládá Odbor kultury Magistrátu města Plzně (dále jen OK MMP),
jako správce rozpočtu, návrh usnesení na poskytnutí dvou dotací z rozpočtu OK MMP, a to:
1) Neinvestiční dotace ve výši 1,5 mil. Kč Divadlu pod lampou, o. p. s. (IČ 28004256),
Havířská 11, 301 00 Plzeň, účelově vázané na úhradu nezbytných nákladů společnosti
spojených se zajištěním provozu a s realizací kulturního a uměleckého programu pro rok 2017
v souladu se žádostí, která je přílohou č. 1 této důvodové zprávy.
Společnost Divadlo pod lampou, o. p. s., byla založena Statutárním městem Plzeň na základě
usnesení ZMP č. 472 ze dne 6. 9. 2007.
Posláním společnosti DPL je být otevřeným prostorem, který se kontinuálně a profesionálně
věnuje širokému spektru kulturních služeb se zaměřením na progresivní, menšinovou,
alternativní a nekomerční oblast kultury. Zásadní důraz v celém spektru činnosti je kladen
na podporu vlastní autorské tvorby.
Podpora činnosti a produkčních aktivit DPL ze strany jejího zakladatele, Statutárního města
Plzně, byla v uplynulých letech 2008-2011 převážně realizována prostřednictvím přímých
ročních dotací z rozpočtu města Plzně, v období 2012-2015 byla tato základní podpora
zajišťována prostřednictvím víceleté dotace.
V roce 2015 podalo DPL v rámci městem vyhlášeného Čtyřletého dotačního programu v oblasti
kultury na období let 2016-2019 žádost o dotaci v celkové výši 14,4 mil. Kč na činnost v tomto
období. Z tohoto dotačního programu však DPL získalo usnesením ZMP č. 661 ze dne
10. 12. 2015 celkem 4 mil. Kč, tedy pouze 1 mil. Kč na každý rok dotačního období.
Stejným usnesením ZMP č. 661 ze dne 10. 12. 2015 bylo Radě města Plzně, potažmo Odboru
kultury MMP, uloženo zpracovat analýzu činnosti DPL. OK MMP spolu s odborníky v dané
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oblasti tuto analýzu zpracoval. Analýza Divadla pod lampou, o. p. s., byla předložena Radě
města Plzně, která ji na svém zasedání dne 19. 1. 2017 vzala na vědomí, a je přílohou č. 3 této
důvodové zprávy.
Vzhledem k tomu, že DPL nemá žádné další finanční zdroje kromě dotací a prostředků
získaných vlastní činností, představuje pro společnost výše této získané dotace vážný finanční
problém.
Schválená dotace v rámci víceletého dotačního programu (1 mil. Kč ročně) neumožňuje DPL
nadále poskytovat službu, pro kterou je městem založeno, natož řádně udržovat a provozovat
městský objekt, který byl nákladně zrekonstruován právě za účelem poskytování kulturních
služeb. Proto byla v roce 2016 DPL z rozpočtu města Plzně poskytnuta mimořádná dotace, a to
ve výši 1,5 mil. Kč.
Výrazná změna financování DPL z ostatních zdrojů nebyla předpokládána a vůle zakladatele
poskytovat kulturní službu prostřednictvím jím založené společnosti DPL trvá, je proto nutné
v adekvátní výši pokrýt základní provozní náklady organizace, které jsou nezbytné pro zajištění
těchto služeb a nejsou pokryty vlastními zdroji (výnosy z činnosti) organizace. Z tohoto důvodu
byla i pro rok 2017 v návrhu rozpočtu Odboru kultury MMP (dále jen OK MMP) alokována
mimořádná dotace pro DPL ve výši 1,5 mil. Kč.
Ředitel DPL se dne 12. 12. 2016 dopisem č. j. MMP/302435 obrátil na OK MMP se žádostí
o poskytnutí dotace ve výši 1,5 mil. Kč účelově vázané na úhradu nezbytných nákladů
společnosti spojených se zajištěním provozu a s realizací kulturního a uměleckého programu
pro rok 2017, a to v souladu se žádostí (viz Příloha č. 1), která splňuje veškeré náležitosti
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění.
DPL čerpalo z rozpočtu města Plzně v předešlých 2 letech následující dotace:
Souhrn za 28004256 - Divadlo pod lampou, o.p.s.
Zdroj

Kázeň
porušená

Název akce

Rok

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

MMP-OK

2015

Dotace P/II/1 - Barvy hudby

Ne

20 000,00

20 000,00

0

MMP-OK
MMP-OK

2015
2015

Ne
Ne

0
3 000 000,00

0
3 000 000,00

0
0

MMP-OK

2015

Dotace P/II/2 - Čtvrt století
činnost spol. Divadlo pod lampou, o.p.s. - víceletý grant na léta 2012-2015
Múza - soutěž mladých hudebních souborů s vlastní autorskou tvorbou - víceletý grant
na léta 2012-2015

Ne

120 000,00

120 000,00

0

MMP-OK

2015

M/43 - 25LET s LAMPOU

Ne

20 000,00

20 000,00

0

MMP-OK

2015

M/44 - ČTVRTSTOLETÍ

Ne

0

0

0

Suma 2015

3 160 000,00

3 160 000,00

0

MMP-OK

2016

KULT-Z/1 - Divadlo pod lampou, o. p. s.

Ne

1 000 000,00

1 000 000,00

0

MMP-OK

2016

P/II/10 - OPEN STAGE

Ne

150 000,00

150 000,00

0

MMP-OK

2016

Provozní výdaje společnosti v roce 2016

Ne

1 500 000,00

1 500 000,00

0

Suma 2016

2 650 000,00

2 650 000,00

0

Souhrn za 28004256 - Divadlo pod lampou, o.p.s.
Zdroj

Název akce

Rok

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

MMP-OK

2017

P/II/3 - OPEN STAGE

Ne

0

0

0

MMP-OK

2017

zajištění provozu a činnosti v roce 2017

Ne

0

0

0

MMP-OK

2017

KULT-Z/1 - Divadlo pod lampou, o. p. s.

Ne

1 000 000,00

0

0

Suma 2017

1 000 000,00

0

0

Suma 2015 - 2017

6 810 000,00

5 810 000,00

0

2) Neinvestiční dotace ve výši 14 mil. Kč společnosti Plzeň 2015, z. ú., (IČ 29109124),
Pražská 19, 301 00 Plzeň, účelově vázané na úhradu nezbytných nákladů společnosti
spojených se zajištěním jejího provozu a s realizací kulturního a uměleckého programu
pro rok 2017, a to v souladu se žádostí, která je přílohou č. 2 této důvodové zprávy.
Společnost Plzeň 2015, o. p. s. (IČ 29109124), byla založena Statutárním městem Plzeň
na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 398 ze dne 16. 9. 2010. Na základě rozhodnutí
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správní rady P2015 a na základě notářského zápisu ze dne 23. 11. 2015 došlo ke změně právní
formy subjektu z obecně prospěšné společnosti na zapsaný ústav.
Činnost společnosti byla od roku 2010 financována ze strany města Plzně prostřednictvím
přímých dotací, zejména z rozpočtu OK MMP.
Vizí společnosti P2015 je být špičkovou evropskou kulturní institucí, která je zapojená
do evropské spolupráce, má za sebou několik úspěšných interaktivních výstav, tvorby
inovativních produktů v oblasti kulturního cestovního ruchu a je zaměřená na rozvoj tvůrčích
průmyslů a podnikání v kultuře a tvůrčích průmyslech. Nadále se společnost bude zaměřovat
jak na rozvoj talentu prostřednictvím vzdělávacích programů, tak na rozvoj publika díky jeho
aktivnímu zapojení do programu.
Společnost plánuje provozovat rekonstruovaný areál DEPO2015, který je uznávaný na celostátní
úrovni jako odborný partner i zajímavá turistická destinace a má připravený obchodní plán
pro provozování Kulturní dům Peklo (dále jen „KD Peklo“).
P2015 plánuje vícezdrojové financování svých aktivit, a to zejména ze zdrojů Statutárního města
Plzeň (financování převážně provozních nákladů společnosti a základních projektů), Plzeňského
kraje, MK ČR, fondů přeshraniční spolupráce a evropských programů jako je Creative Europe
nebo Erasmus+.
Ředitel P2015 se dne 27. 12. 2016 dopisem č. j. MMP/001186 obrátil na OK MMP se žádostí
o poskytnutí dotace na úhradu nezbytných nákladů společnosti spojených se zajištěním jejího
provozu a s realizací kulturního a uměleckého programu pro rok 2017, a to v souladu s touto
žádostí (viz Příloha č. 2), která splňuje veškeré náležitosti v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
V návrhu rozpočtu Odboru kultury MMP pro rok 2017 byla alokována dotace pro P2015 ve výši
14 mil. Kč na zajištění činnosti a na realizaci kulturních a uměleckých aktivit. Z této částky jsou
3 mil. Kč určeny na zajištění provozu a kulturních služeb v KD Peklo. Tento fakt je zohledněn
i v rozpočtu uvedeném v žádosti o poskytnutí dotace společnosti P2015 (viz Příloha č. 2), kdy
na středisko 06 – KD PEKLO jsou společností nárokovány náklady k úhradě z dotace
v maximální výši 3 mil. Kč.
P2015 čerpala z rozpočtu města Plzně v předešlých 2 letech následující dotace:
Souhrn za 29109124 - Plzeň 2015, o.p.s.
Zdroj

Název akce

Rok

Kázeň

Částka

Částka

Částka

porušená

schválená

vyplacená

vrácená

MMP-OK

2015

Plzeň 2015_neinvestič ní náklady na provoz společnosti v roce 2015 a programovou
náplň roku 2015

Ne

MMP-OK

2015

Plzeň 2015_Investiční dotace - technické vybavení Depo Cukrovarská

Ne

MMP-OK

2015

náklady na realizaci projektu Plzeň 2015

Ne
Suma 2015

121 400 000,00

121 400 000,00

57 401,10

3 750 000,00

3 750 000,00

0

40 000 000,00

40 000 000,00

0

165 150 000,00

165 150 000,00

57 401,10

2016

KULT-Z/3 - Plzeň 2015, o. p. s.

Ne

1 700 000,00

1 700 000,00

0

MMP-OK

2016

Plzeň 2015_neinvestič ní náklady na provoz společnosti v roce 2015 a programovou
náplň roku 2015

Ne

11 550 000,00

11 550 000,00

0

ÚMO 1

2016

Projekt Festival světla - honoráře, technické zajištění

Ne

200 000,00

200 000,00

0

ÚMO 3

2016

Projekt - Interaktivní výstavy Dobrodruzi a Plast v DEPO2015 - 1.5. - 31.12.2016

Ne

MMP-OK

Suma 2016

0

0

0

13 450 000,00

13 450 000,00

0

MMP-OK

2017

Provoz společnosti a zajištění kulturního a uměleckého programu v roce 2017

Ne

0

0

0

MMP-OK

2017

KULT-Z/3 - Plzeň 2015, z. ú.

Ne

1 700 000,00

0

0

ÚMO 3

2017

Trabantem kolem světa - projekt v oblasti výtvarného umění - 5. 3. - 28. 5. 2017

Ne

0
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0

0

Suma 2017

1 700 000,00

0

0

Suma 2015 - 2017

180 300 000,00

178 600 000,00

57 401,10

Částky alokované na tyto dvě předmětné dotace byly usnesením ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016
schváleny na rok 2017 v rozpočtu OK MMP jako součást závazného ukazatele Provozní
transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům.

3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Poskytnutí účelových dotací:
1) ve výši 1,5 mil. Kč Divadlu pod lampou, o. p. s. (IČ 28004256), Havířská 11, 301 00
Plzeň, účelově vázané na úhradu nezbytných nákladů společnosti spojených se zajištěním
provozu a s realizací kulturního a uměleckého programu pro rok 2017 v souladu se
žádostí, která je přílohou č. 1 této důvodové zprávy,
2) ve výši 14 mil. Kč společnosti Plzeň 2015, z. ú., (IČ 29109124), Pražská 19, 301 00
Plzeň, účelově vázané na úhradu nezbytných nákladů společnosti spojených se zajištěním
jejího provozu a s realizací kulturního a uměleckého programu pro rok 2017, a to
v souladu se žádostí, která je přílohou č. 2 této důvodové zprávy.
4. Navrhova né varianty ře š e ní
RMP svým usnesením č. 45 ze dne 19. 1. 2017 doporučila ZMP schválit poskytnutí účelových
dotací:
1) ve výši 1,5 mil. Kč Divadlu pod lampou, o. p. s. (IČ 28004256), Havířská 11, 301 00
Plzeň, účelově vázané na úhradu nezbytných nákladů společnosti spojených se zajištěním
provozu a s realizací kulturního a uměleckého programu pro rok 2017 v souladu
se žádostí, která je přílohou č. 1 této důvodové zprávy,
2) ve výši 14 mil. Kč společnosti Plzeň 2015, z. ú., (IČ 29109124), Pražská 19, 301 00
Plzeň, účelově vázané na úhradu nezbytných nákladů společnosti spojených se zajištěním
jejího provozu a s realizací kulturního a uměleckého programu pro rok 2017, a to
v souladu se žádostí, která je přílohou č. 2 této důvodové zprávy.
5. Doporuče ná varianta ře š e ní
Doporučená je jediná varianta, která je uvedená v bodě č. 4 této Důvodové zprávy.
6. Finanč ní nároky ře š e ní a možnos t i finanč ního krytí
Nové finanční nároky toto řešení nemá, dotace budou poskytnuty ze schváleného rozpočtu
OK MMP pro rok 2017.
7. Návrh te rmínů re alizace a urče ní zodpo vě dnýc h pracov ník ů
Viz ukládací část Návrhu usnesení.
8. Dříve přija tá us ne s e ní orgánů mě s ta ne bo mě s ts kých obvodů, kte rá s
tímto návrhe m s ouvis e jí
Usnesení ZMP č. 661 ze dne 10. 12. 2015 – ve věci poskytnutí dotací v rámci Čtyřletého
dotačního programu v oblasti kultury na léta 2016-2019
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – ve věci schválení rozpočtu města Plzně pro rok 2017
Usnesení RMP č. 045 ze dne 19. 01. 2017 – ve věci poskytnutí dotací společnostem Divadlo
pod lampou, o.p.s., a Plzeň 2015, z. ú.
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9. Závazky či pohle dáv ky vůči mě s tu
Nebyly zjištěny.
10.

Přílo hy
1. Žádost DPL, o. p. s., o účelovou dotaci
2. Žádost ústavu Plzeň 2015, z. ú., o dotaci
3. Informativní zpráva na jednání RMP dne 19. 1. 2017 ve věci plnění úkolu z usnesení
ZMP č. 661 zde dne 10. 12. 2015 - Analýza Divadla pod lampou, o. p. s.
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