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Název materiálu:

Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické infrastruktury

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje v souladu s přijatým Programem podpory výstavby technické infrastruktury uzavření 
smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury v celkové výši max. 
13.680,- Kč A. H.  na vybudování čistírny odpadních vod (ČOV) na pozemku p.č. 378 v k.ú. Penčičky 
pro novostavbu rodinného domu v Přerově XIII - Penčicích.

Důvodová zpráva:

Dotace z Programu podpory výstavby technické infrastruktury je určena na vybudování domovní 
čistírny odpadních vod (ČOV) na pozemku p.č. 378  v k.ú. Penčičky pro novostavbu rodinného domu 
v Přerově XIII - Penčicích.
Projekt řeší likvidaci splaškových odpadních vod z novostavby rodinného domu na parcele č. 378 v 
k.ú. Penčičky. Tyto vody budou svedeny oddílnou splaškovou kanalizací na čistírnu odpadních vod 
VH 4. Vyčištěné vody budou svedeny do meliorační svodnice na pozemku p.č. 670 v k.ú. Penčičky 
(Olešnice).
Kapacita čistírny VH 4 je 0,81 m3 za den (do 6 EO). Čistírna je biologický reaktor, který sdružuje v  
jedné nádrži všechny procesy biologického čištění vody. V plastové nádrži průměru 1400 mm je 
uspořádán aktivační prostor, prostor denitrifikace, na který navazuje prostor separace. Nádrž je 
osazena na základové desce. Jako zdroj vzduchu pro čistírnu slouží dmychadlo, které bude umístěno u 
objektu. Od dmychadla je vedeno vzduchové potrubí do ČOV. Součást dodávky biologické čistírny je 
plastová nádrž, plastová nástavba ČOV, technologická vestavba včetně potrubí rozvodu vzduchu a 
dmychadla. Přípojka elektro ke dmychadlu bude provedena z rozvaděče objektu, kde bude osazen 
samostatný jistič. 



Přehled rozpočtovaných nákladů

Stavba technické infrastruktury                   Celkové náklady      Max. výše dotace
ČOV VH 4    28.500,- (z toho 1.140,- neuznatelné -         13.680,-
                                                                     dopravné, zaškolení)     

Výše dotace může činit max. 50 % skutečně vynaložených a prokázaných nákladů, v tomto případě 
bude max. výše dotace činit 13.680,- Kč. 

Rada města Přerova projednala tento materiál na své 57. schůzi konané dne 6.3.2013 a usnesením č. 
2277/57/4/2013 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření  smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace dle návrhu usnesení.


