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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. 30.000,- Kč M*** Ch***, *** na vybudování čistírny odpadních vod 
(ČOV) na pozemku p.č. 723/7 v k.ú. Kozlovice u Přerova pro novostavbu rodinného domu v 
Přerově - Kozlovicích.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města dne 12.2.2014 usnesením č. 3164/85/4/2014 podala Zastupitelstvu města návrh 
schválit v souladu s přijatým Programem podpory výstavby technické infrastruktury uzavření 
smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury čistírny odpadních 
vod (ČOV) v celkové výši max. 30.000,- Kč.

Důvodová zpráva:

Dotace z Programu podpory výstavby technické infrastruktury je určena na vybudování 
domovní čistírny odpadních vod (ČOV) na pozemku p.č. 723/7 v k.ú. Kozlovice pro 
novostavbu rodinného domu v ulici Květná. 



Splaškové odpadní vody z novostavby rodinného domu na parcele p.č. 723/7 v k.ú. Kozlovice 
u Přerova jsou svedeny přes domovní čistírnu odpadních vod typu SC4 do veřejné kanalizace 
v ulici Květná na pozemku p.č. 723/8 v k.ú. Kozlovice (toto připojení není předmětem 
dotace). 

Přehled rozpočtovaných nákladů
Stavba technické 
infrastruktury

Celkové náklady 50 % nákladů

ČOV SC 4 70.338,- Kč 35.169,- Kč

Výše dotace může činit max. 50 % skutečně vynaložených a prokázaných nákladů, v tomto 
případě by max. výše dotace mohla činit 35.169,- Kč. 

V letošním roce má společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. zahájit stavbu kanalizace 
v místní části Kozlovice. Po napojení nově zbudované kanalizace v Kozlovicích na městskou 
čističku odpadních vod musí majitelé domovní ČOV dle předpisu odpojit a splaškové odpadní 
vody napojit přímo do veřejné kanalizace.

V uvedené lokalitě byly v letech 2011-2013 schváleny dotace z Programu podpory 
výstavby technické infrastruktury na stavbu 10ti ČOV. Žadatelka paní *** zažádala o 
dotaci 29.10.2013. Stavba domovní ČOV byla započata v 7/2012. Dne 31.7.2012 byla 
žadatelce dle předávacího protokolu ČOV předána. Za stavbu ČOV žadatelka zaplatila již 
v 6/2012. Hrubou stavbu rodinného domu paní *** realizoval *** stejně jako ostatním 
stavebníkům rodinných domů v ul. Květná v Kozlovicích. Vnitřní práce na domě, které si 
žadatelka zajišťovala sama, se prodloužily, tudíž na rozdíl od ostatních sousedních domů není 
její rodinný dům zkolaudován. V současné době byla ČOV zkolaudována.
Rovněž je třeba uvést, že mezi společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. a Statutárním 
městem Přerov byla dne 23.9.2013 sepsána Dohoda o spolupráci při přípravě a realizaci 
stavby kanalizace Dluhonice a Kozlovice v rámci projektu „Přerov - výstavba levobřežního 
a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic“. Dle čl.3, odst. 3.2, bod b) se
město Přerov zavazuje po dobu realizace projektu vyvíjet aktivní součinnost co se týče 
zapojení obyvatel dotčených místních částí do tohoto projektu. Vzhledem k tomuto závazku 
města Přerova vůči společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Odbor koncepce a 
strategického rozvoje s Odborem vnitřní správy, oddělení právní Radě města Přerova 
nedoporučili schválit dotaci na vybudování domovní ČOV.

Žádost paní *** byla projednána na 51. jednání Komise rozvojové a investiční dne 
10.12.2013, přičemž komise doporučila poskytnutí dotace z Programu podpory výstavby 
technické infrastruktury ve výši 30.000 Kč. Následně žádost byla opakovaně předložena na 
53. jednání Komise rozvojové a investiční dne s upozorněním na výše uvedené skutečnosti o 
zahájení výstavby kanalizace v místní části Kozlovice. Investiční komise po projednání dne 
4.2.2014 doporučila Radě města poskytnout dotaci ve výši 30.000 Kč na výstavbu ČOV paní 
***.

Odbor koncepce a strategického rozvoje předložil na 85.schůzi Rady města materiál s dvěma 
variantami:
I.varianta - neschválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
II.varianta - schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.



Rada města dne 12.2.2014 usnesením č. 3164/85/4/2014 podala Zastupitelstvu města 
návrh schválit v souladu s přijatým Programem podpory výstavby technické infrastruktury 
uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace *** na výstavbu technické infrastruktury 
čistírny odpadních vod (ČOV) v celkové výši max. 30.000,- Kč.


