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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 v celkové výši Kč 106 000,- na výstavbu 
technické infrastruktury (stavby distribuční soustavy NN) firmě Nemo – Development s.r.o., 
IČ 26818281, Pivovarská 89/1, Přerov. Technická infrastruktura je určena pro 16 novostaveb 
rodinných domů v lokalitě Obytný park - Přerovské zahrady (za Meoptou) v k.ú. Přerov.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města

podala Zastupitelstvu města Přerova na své 93. schůzi dne 25.6.2014 návrh schválit uzavření 
smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

Odbor koncepce a strategického rozvoje

doporučuje schválit navržené usnesení.

Důvodová zpráva:

Oddělení koncepce a rozvoje města obdrželo dne 20.3.2014 žádost společnosti Nemo –
Development s.r.o., IČ 26818281, Pivovarská 89/1, Přerov, 750 02, o dotaci z Programu 
podpory výstavby technické infrastruktury“ (dále jen PVTI) schváleného na 29. schůzi Rady 



města Přerova dne 5.3.2008, na vybudování inženýrských sítí - distribuční sítě NN pro 
výstavbu obytného areálu „Přerovské zahrady“ ve výši Kč 106 000,-. 
Žadatel požádal o 1. dotaci v roce 2012, kdy mu byla Zastupitelstvem města Přerova 
(usnesení č.527/12/5/2012 bod f)) schválena dotace ve výši Kč 2 600 000,- na vybudování
komunikace, chodníku, VO, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Poskytnutá dotace nebyla
určena pro napojení lokality a jednotlivých stavebních parcel na elektrickou energii, proto 
žadatel předložil žádost o 2. dotaci na vybudování NN v lokalitě „Přerovské zahrady“. Dle 
podmínek Programu PVTI, VI. závěrečného ustanovení, odst. 4 může investor podat žádost o 
dotaci na stavbu TI i opakovaně anebo i několikrát na vybudování části infrastruktury. 
Rozhodující je limit výše dotace 200 tis. Kč na rodinný dům, který lze identifikovat svou 
polohou (pozemkem) v rámci katastrálního území.

V rámci vyúčtování již poskytnuté dotace stanovil/vyčíslil odbor ROZ konečnou výši dotace
na Kč 2.337.933,66 Kč dle fakturovaných nákladů snížených o cenu plynovodu podle kupní 
smlouvy mezi žadatelem a RWE GasNet,s.r.o. To je proti schválené výši dotace o 
262.066,35 Kč méně. Tyto finanční prostředky zůstavají v rozpočtu odboru ROZ. 
Předmět 2. žádosti o dotaci - distribuční sítě NN:

Žadatel uzavřel Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k 
distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) se společností ČEZ Distribuce, a.s., 
která kompletně zajišťuje celou lokalitu. V rámci stavby se buduje nové kabelové vedení VN, 
nová trafostanice VN/NN a nové kabelové vedení NN na pozemku parc.č. 2580/5, 2580/9 a 
2580/36 v k.ú. Přerov.

Součástí smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení je stanovený 
podíl odběratele firmy Nemo - Development s.r.o. na financování celkových nákladů 
provozovatele distribuční soustavy dle výše odebíraného příkonu. Ten činí 212.500 Kč.
  
Stavba technické 
infrastruktury

Náklady žadatele 
(podíl na nákladech ČEZ 
Distribuce)

50 % nákladů

Distribuční sítě NN Kč 212 500,- Kč 106 250,-

Žádost firmy Nemo - Development s.r.o. byla předložena Komisi rozvojové a investiční, která 
na jednání dne 17.6.2014 doporučila Radě města schválit poskytnutí dotace z Programu 
podpory výstavby technické infrastruktury ve výši 106 000,- Kč. Rada města Přerova svým 
usnesením č. 3536/93/4/2014 ze dne 25.6.2014 podala Zastupitelstvu města Přerova 
návrh schválit uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace ve výši Kč 106 000,--.


