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Název materiálu:

Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické infrastruktury - dodatek 
ke smlouvě o poskytnutí dotace na výstavbu technické infrastruktury

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy č. MMPr-SML/797/2012 o poskytnutí dotace na výstavbu 
technické infrastruktury uzavřené mezi Statutárním městem Přerovem a firmou AVČ s.r.o., se sídlem 
Wilsonova 12, Přerov, IČ 258 48 984. Předmětem dodatku je změna média podporované inženýrské 
sítě z plynovodu na veřejný rozvod nízkého a vysokého napětí při zachování původní výše dotace.

Důvodová zpráva:

Společnosti  AVČ, s.r.o. se sídlem Přerov I – Město, Wilsonova 12, 750 02  Přerov, IČ 25848984 bylo 
usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 527/12/5/2012 ze dne 18.6.2012 schváleno poskytnutí 
dotace v celkové výši max. 2.112.500,- Kč  na vybudování  technické infastruktury pro výstavbu 13 
rodinných domů na ulici Hostýnská v Přerově. 

Se společností AVČ, s.r.o. byla dne 7.12.2012 uzavřena smlouva č. SML/797/2012 o poskytnutí 
dotace na výstavbu technické infrastruktury, jejímž předmětem bylo vybudování:

- veřejně přístupných ploch a veřejných zařízení – komunikace, zpevněných ploch a veřejného 
osvětlení na pozemcích p.č. 5371/2, 5466/31 a 5455/1 v k.ú. Přerov a to ve výši max. 1.330.000,- Kč

- inženýrských sítí  - kanalizace jednotné, plynovodu a vodovodu na pozemcích p.č. 5371/2, 5466/31, 
5455/1 v k.ú. Přerov a to ve výši max. 782.500,- Kč

Společnost AVČ, s.r.o. požádala MMPr, Odbor koncepce a strategického rozvoje dopisem bez čj. 
z 20.11.2013 o úpravu Článku II. odst. 1 "SMLOUVY č. MMPr-SML/797/2012 o poskytnutí dotace 
na výstavbu technické infrastruktury" z důvodu nezájmu budoucích majitelů již rozestavěných 
rodinných domů o připojení plynovodu a jejich zájmu o vytápění domů elektrickým proudem 
(přímotopy, tepelná čerpadla atd.). Z uvedeného důvodu firma upustila od původního záměru 



vybudovat plynovod a v rámci budování inženýrských sítí došlo k vybudování a posílení veřejného 
rozvodu nízkého a vysokého napětí.

Ve smlouvě o poskytnutí dotace v čl. IV Sankční ujednání, je uvedeno, že pokud příjemce nepoužije 
poskytnuté finanční prostředky ke sjednanému účelu, je povinen celou výši poskytnutých finančních 
prostředků poskytovateli vrátit.

Nyní firma žádá o změnu účelu použití dotace a to na veřejný rozvod nízkého a vysokého napětí, což 
je v souladu s Programem podpory výstavby technické infrastruktury.

Celková výše poskytnuté dotace bude činit max. 50 % skutečně vynaložených a prokázaných nákladů 
investorem a bude činit max. 2.112.500,- Kč, v případě dotace na inženýrské sítě bude tato částka činit 
max. 782.500,- Kč. 

Vzhledem k tomu, že společnost AVČ, s.r.o. splnila ostatní podmínky pro poskytnutí dotace –
předložení kolaudačního souhlasu na vybudování komunikace a zpevněných ploch, veřejného 
osvětlení, kanalizace jednotné a vodovodu, odbor koncepce a strategického rozvoje doporučuje žádost 
schválit.

Rada města Přerova na své 81. schůzi 25.11.2013 usnesením č. 2982/81/3/2013 po projednání podává 
návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku č. 1 Smlouvy č. MMPr-SML/797/2012 
o poskytnutí dotace na výstavbu technické infrastruktury uzavřené mezi Statutárním městem Přerovem 
a firmou AVČ s.r.o., se sídlem Wilsonova 12, Přerov, IČ 258 48 984. Předmětem dodatku je změna 
média podporované inženýrské sítě z plynovodu na veřejný rozvod nízkého a vysokého napětí při 
zachování původní výše dotace.


