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Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje uzavření dodatku smlouvy MMPr-SML/315/2012 o poskytnutí dotace na výstavbu 
technické infrastruktury s panem Robertem Bučkem, místo podnikání Topolová 419/1, 
Olomouc-Slavonín,783 01, IČ 68928955, ve smyslu prodloužení podmínky pro započetí 
užívání dokončených staveb u staveb technické infrastruktury dle stavebně právních předpisů 
do 30.9.2014.

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:

Dne 3.6.2014 podal pan Robert Buček žádost o prodloužení smlouvy o poskytnutí dotace (do 
30.9.2014) na výstavbu technické infrastruktury (5 ks ČOV v Kozlovicích). Smlouva o 



poskytnutí dotace byla uzavřena dne 14.6.2012, ve které se žadatel zavazuje do 2let od 
uzavření smlouvy, tj. do 14.6.2014 postavit a zkolaudovat stavby ČOV. Pan Robert Buček 
předložil vyúčtování dotace vč. kolaudačního souhlasu na 2 ČOV ze dne 22.5.2013. Zbývající 
3 stavby ČOV by do termínu stanoveného smlouvou nestihl zkolaudovat.

Realizaci zbývajících domovních ČOV na pozemcích parc.č. 723/11, 723/19 a 723/12 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova přerušila delší pracovní neschopnost stavebníka. Stavba těchto ČOV 
byla dokončena a zkolaudována kolaudačním souhlasem s užíváním stavby, vydaným 
Odborem stavebního úřadu a životního prostředí, oddělením vodního hospodářství a 
zemědělství dne 22.8.2014, pod č.j.: MMPr/098447/2014/Tab. 

Pan Robert Buček v roce 2010 zainvestoval s finanční dotací města celou lokalitu pro bydlení 
v ul. Květná a Lány v m.č. Kozlovice. Postavil inženýrské sítě (dešťovou kanalizaci, 
vodovod, plynovod a NN) a komunikaci s veřejným osvětlením pro původně 15, následně pro 
13 (změnou územního rozhodnutí) rodinných domů. Stavebníci rodinných domů (M***, 
K***, A***+H***, G***, p.H***) a developer pan B*** obdrželi v roce 2012 a paní 
Chodilová v roce 2014 dotaci na vybudování domovních ČOV . 
Během let 2012-2014 bylo na uvedeném území vystavěno 10 rodinných domů, přičemž 
zbývající 3 pozemky vč. stavby rodinných domů a ČOV má pan Buček rozjednány k prodeji. 
Na stavby těchto zbývajících rodinných domů na pozemcích parc.č. 723/11, 723/19 a 723/12 
v k.ú. Kozlovice u Přerova jsou vydána stavební povolení.

V letošním roce společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. zahajuje stavbu kanalizace v 
místní části Kozlovice. Po napojení nově zbudované kanalizace v Kozlovicích na městskou 
čističku odpadních vod musí podle předpisu majitelé domovní ČOV odpojit a splaškové 
odpadní vody napojit přímo do veřejné kanalizace. Do doby uvedení kanalizace do užívání by 
však nemohly být rodinné domy zkolaudovány bez připojení na domovní ČOV.

Žádost pana Roberta Bučka byla předložena dne 17.6.2014 na jednání Komise investiční a 
rozvojové. Komise schválila a doporučila Radě města prodloužit termín stavbu a kolaudaci 
ČOV dle stavebně technických předpisů do 30.9.2014.

Rada města Přerova svým usnesením č. 3537/93/4/2014 ze dne 25.6.2014 podává 
Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace ve 
smyslu prodloužení podmínky pro započetí užívání dokončených staveb u staveb technické 
infrastruktury dle stavebně právních předpisů do 30.9.2014.


