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NÁVRH USN. ZM/N 3137
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

 s  c  h  v  a  l  u  j  e  
   zrušení dotačního programu na podporu akcí/cyklu akcí v oblasti

kultury z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v
roce 2021
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Důvodová zpráva

Na dnešní jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou předkládáme návrh na 
zrušení dotačního programu na podporu akcí / cyklu akcí v oblasti kultury 
z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2021.

Znění  dotačních programů bylo schváleno na 10.  zasedání  Zastupitelstva města 
Jablonec nad Nisou dne 17. prosince 2020 usnesením ZM/186/2020. 

V souvislosti  s restrikcemi  v dotačních programech v r.  2020,  kdy byly  z důvodu 
vyhlášení nouzového stavu na území ČR a očekávané výpadky příjmu v rozpočtu 
SMJN dotační  programy  na  podporu  akcí/cyklu  akcí  v oblasti  kultury  i  sportu 
zrušeny, byl na r.  2021 zvýšen objem finančních prostředků ve všech dotačních 
programech. Z důvodu dalších možných dopadů pandemie a vládních opatření na 
konání akcí i v r. 2021 nebyl vyhlášen dotační program na podporu akcí v oblasti 
sportu a v dotačním programu na podporu akcí/cyklu akcí v oblasti  kultury byl 
objem finančních prostředků snížen, přičemž o zbývající finanční prostředky byly 
v obou oblastech navýšeny dotační programy na činnost a pro oblast sportu byla 
vytvořena rezerva Covid ve výši 300 tis. Kč.

V obou  dotačních  programech  pro  oblast  kultury  je  předpokládaný  objem 
finančních prostředků v r. 2021 ve srovnání s r. 2020 následující:

Objem finančních 
prostředků 2020

Objem finančních 
prostředků 2021

Dotační program na podporu 
celoroční činnosti v oblasti kultury z 
rozpočtu statutárního města 
Jablonec nad Nisou

1.040.000 Kč 1.780.000 Kč

Dotační program na podporu 
akcí/cyklu akcí v oblasti kultury z 
rozpočtu statutárního města 
Jablonec nad Nisou

Zrušen bez náhrady 
(původní objem 

920.000 Kč)
700.000 Kč

Dne 10. 2. 2021 byl ukončen příjem žádostí do všech dotačních programů. 
V dotačním programu na podporu celoroční činnosti v oblasti kultury bylo podáno 
28 žádostí s celkovým požadavkem 3.012.500 Kč.
V dotačním programu na podporu akcí/cyklu akcí v oblasti kultury bylo podáno 44 
žádostí  od  24  subjektů  (z  nichž  11  je  personálně  propojených)  s celkovým 
požadavkem 1. 949.000 Kč.

Po prostudování všech žádostí byly učiněny následující závěry:
 velká část subjektů požaduje na svou činnost dotaci v maximální možné výši 

dle dotačního programu, která výrazně převyšuje dotaci na činnost v r. 2020 
(v některých případech žadatelé navýšili požadavek až o 100%), přičemž se dá 
očekávat, že činnost většiny subjektů bude po velkou část roku omezena (od 
počátku r. 2021 v řadě případů činnost neprobíhá);



 část  subjektů  své  požadavky  o  dotaci  přizpůsobila  nastalé  situaci  a  svůj 
požadavek na dotaci nezvýšila, což v konečném důsledku znamená, že díky 
tomu,  co  je  uvedeno  v předchozím  odstavci,  obdrží  nižší  dotaci  než 
v předchozích letech;

 část  subjektů  žádá  dotaci  na  akce  v rámci  dotace  na  celoroční  činnost, 
pořádání  akcí  je  u  některých  subjektů  dokonce  jedinou  náplní  celoroční 
činnosti;

 většina subjektů (cca 85%) podává žádosti do obou dotačních programů tj. 
žádost o dotaci na celoroční činnost a žádosti o dotaci na pořádané akce;

 subjekty požadují dotace na akce, u kterých z pochopitelných důvodů nelze 
určit, zda budou probíhat a pokud ano, tak v jakém termínu.

S ohledem na současnou situaci a podané žádosti v obou dotačních programech 
v oblasti  kultury  doporučujeme  Dotační  program na podporu akcí/cyklu akcí 
v oblasti  kultury  z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 
2021  zrušit a  plánovaný  objem  finančních  prostředků  z tohoto  dotačního 
programu ve výši 700 tis. Kč přesunout do rezervy Covid, která bude použita na 
financování kulturních akcí, které subjekty budou moci uskutečnit.

Důvody výše uvedeného kroku:

 špatná epidemická situace, která nedovoluje konat kulturní akce, přičemž 
tento stav zřejmě ještě potrvá min. jeden měsíc;

 nelze  vyloučit,  že  v průběhu  roku  bude  řada  akcí  významně  omezena 
různými  restriktivními  opatřeními,  kterým  se  subjekty  budou  muset 
přizpůsobovat,  v důsledku  toho  budou  žádat  o  změny  v uzavřených 
dotačních smlouvách;

 dá se očekávat, že většina subjektů bude chtít akce uskutečnit v okamžiku, 
kdy to bude možné a nelze tak vyloučit kumulaci akcí do krátkého časového 
úseku;

 řada subjektů žádá v rámci dotace na celoroční činnost dotaci na akce, část 
akcí tak bude již podpořena;

 subjektům vznikají uznatelné náklady, na které je možné čerpat dotaci již při 
přípravě  akce  a  nelze  zaručit,  že  subjekty  budou  tak  obezřetné,  aby 
minimalizovaly případné ztráty, které vzniknou v případě nemožnosti konání 
podpořené akce;

 možnost pružně reagovat na aktuální situaci, která je nyní nepředvídatelná.

Přesunutí finančních prostředků do rezervy Covid umožní bez problémů podpořit 
akce, které bude možné na území města konat, a současně mít určitou kontrolu 
nad tím, aby město přispívalo  na akce,  které nebudou vzájemně kolidovat  mezi 
sebou  i  s akcemi  pořádanými  organizacemi  města.  Současně  nebudou  muset 
subjekty žádat o změny již uzavíraných dotačních smluv na akce.
Žádosti o dotaci či peněžitý dar na konání akcí by projednávala kulturní komise, 
která  svým  usnesením  doporučí  Radě  města  či  Zastupitelstvu  města  schválení 
dotace či peněžitého daru na konání příslušné akce.

S ohledem na nejistou situaci s možností konání akcí v následujících letech jsme se 
již začali zabývat možnými výraznějšími změnami dotačních programů pro oblast 
kultury.
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