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Předloha pro 4. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 3. 2015
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Zpracovatel: Ing. PAVEL GALA, vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
Ing. KAMILA LESÁKOVÁ, referent oddělení koncepce a rozvoje města

Název materiálu:

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory výstavby technické 
infrastruktury 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy č. MMPr-SML/844/2012 o poskytnutí dotace na 
výstavbu technické infrastruktury uzavřené dne 12.11.2012 mezi statutárním městem 
Přerovem jako poskytovatelem a Ing. Mgr.R*** B***, bytem ***Přerov a M***K***Přerov 
II - Předmostí jako příjemci dotace, spočívajícího v prodloužení podmínky pro započetí 
užívání dokončených staveb technické infrastruktury dle stavebně právních předpisů v 
lokalitě určené k výstavbě rodinných domů v k.ú. Čekyně (na okraji místní části Přerov XII -
Žeravice) z původního termínu 12.11.2014 na 31.12.2016.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Radě města byl předložen materiál se dvěma variantami usnesení (var.I - neschválit uzavření 
dodatku; var.II - schválit uzavření dodatku).

Rada města svým usnesením č. 217/10/5/2015 ze dne 19.2.2015 podala návrh Zastupitelstvu 
města Přerova neschválit uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace na výstavbu 
technické infrastruktury uzavřené mezi statutárním městem Přerovem jako poskytovatelem a  
Ing. Mgr. R*** B*** a M***K*** jako příjemci dotace.

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

doporučuje ZM  neuzavřít dodatek smlouvy o poskytnutí dotace a zároveň smluvní penále 
nahradit smluvní pokutou ve výši běžného úroku z 600 tis. Kč po dobu od poskytnutí dotace 



do doby jejího vrácení. Přesnou částku této sankce pro účely návrhu ZM vyčíslí Odbor 
ekonomiky.

Odbor vnitřní správy

Oddělení právní Odboru vnitřní správy konstatuje, že v případě přijetí usnesení v 
navrhovaném znění , tj. neschválení prodloužení termínu ke splnění podmínek, které vyžadují 
stavebně právní předpisy pro užívání dokončené stavby u staveb TI, pak bude žadatelům 
(příjemcům dotace) vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši doposud 
poskytnutých finančních prostředků ve výši 600 tis. Kč a současně penále od 13.11.2014 do 
data připsání peněžních prostředků na účet města. 

K vyjádření výboru PRID oddělení právní sděluje, že výsledku požadovaného výborem PRID 
(úhrady částky „smluvní pokuty ve výši běžného úroku z částky poskytnuté dotace“) lze 
dosáhnout tak, že po vyčíslení odvodu za porušení rozpočtové kázně si příjemci dotace 
mohou požádat o prominutí penále nebo části penále (odpovídající rozdílu mezi celou výší 
penále a částkou odpovídající běžnému úroku z částky poskytnuté dotace). Je nutno totiž 
přihlédnout k tomu, že smlouva o poskytnutí dotace je veřejnoprávní smlouvou, a tedy 
realizace sankcí se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; smluvní pokuty obvyklé v soukromoprávních 
vztazích se v takových smlouvách neuplatňují, neboť za porušení povinností příjemce dotace 
je nezbytné vždy provést odvod za porušení rozpočtové kázně (§ 22 cit. zákona).
O případné žádosti o prominutí penále by rozhodovalo Zastupitelstvo města Přerova (podle § 
22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb. prominutí nebo částečné prominutí penále může z důvodů 
hodných zvláštního zřetele povolit orgán, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl, na 
základě písemné žádosti toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň).

Odbor koncepce a strategického rozvoje

doporučuje schválit navržené usnesení

Důvodová zpráva:

Dne 18.6.2012 Zastupitelstvo města Přerova na svém 12. zasedání schválilo v souladu s 
přijatým Programem podpory výstavby technické infrastruktury usnesením č. 527/12/5/2012 
bod 1 písm.d) a bod 2 písm.d):
- uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Přerovem a M*** 
B*** bytem ***Přerov a Ing. Mgr. R*** B***, bytem ***Přerov v celkové výši max. 975 
000,- Kč na výstavbu technické infrastruktury (stavby komunikace a zpevněné plochy, 
vodovodu, kanalizace splaškové, kanalizace dešťové, veřejné osvětlení, plynovod) v k.ú. 
Čekyně,
- bezúplatný převod částí pozemků dotčených budoucími stavbami pozemní komunikace, 
zpevněných ploch a veřejné zeleně, převod staveb pozemní komunikace, zpevněných ploch a 
veřejné zeleně, dešťové kanalizace včetně výústního objektu do Olešnice, veřejného osvětlení, 
včetně kabelového vedení.

Žadatelům byla do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o dotaci na konci listopadu 2012 
proplacena částka 600 000 Kč odpovídající maximální částce 1. platby (zálohy) ve výši max. 



100 000 Kč na jeden rodinný dům.

Žadatelé se smluvně zavázali do 2 let od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace (tj. do 
12.11.2014) vybudovat a zkolaudovat stavby technické infrastruktury. V případě nesplnění 
této podmínky jsou žadatelé povinni celou výši poskytnutých finančních prostředků (tj. výše 
poskytnuté 1. platby 600 000 Kč) poskytovateli vrátit.

Na základě jednání žadatelů s Odborem koncepce a strategického rozvoje MMPr (ROZ) 
obdržel ROZ dne 13.10.2014 žádost o uzavření dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace na 
výstavbu technické infrastruktury, ve které žadatelé vyjádřili pokračující zájem na realizaci 
záměru provedení změny stávající veřejné infrastruktury a vybudování nové veřejné 
infrastruktury v uvedené lokalitě. Dále ve své žádosti uvedli, že v současné době je na 
pozemku dokončena el. energie (vybudování el.energie není součástí dotace) a byly 
provedeny výkopové práce pro výstavbu infrastruktury, že v této fázi byly práce zastaveny z 
důvodu odstoupení spoluinvestora, že nyní probíhají jednání s novými partnery a že připravují 
podklady jejich nové spolupráce. Vzhledem k výše uvedeným důvodům požádali o uzavření 
dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace na výstavbu technické infrastruktury spočívající v 
prodloužení podmínky pro započetí užívání dokončených staveb technické infrastruktury dle 
stavebně právních předpisů z původního termínu 12.11.2014 na 31.12.2016. K žádosti bylo 
doloženo Prohlášení o spolupráci s Devepoint Partners s.r.o., Potvrzení o spolupráci s Reality 
Trend s.r.o., smlouvu se zhotovitelem s dodatkem č. 1, kterým se ukončuje předmětná 
smlouva o dílo. Uzavření Dodatku Plánovací smlouvy bylo Zastupitelstvem města schváleno 
na 2.zasedání dne 29.12.2014, usnesením č. 39/2/8/2014. 

Žádost p.B. a pí K.  o uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace projednával na svém 
2.zasedání dne 26.1.2015 Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID). 
Jednání se osobně zúčastnila paní K., vysvětlila, že po celou dobu od odstoupení původního 
spoluinvestora je v jednání s novými spoluinvestory. Realitní kanceláře nabízí pozemky k 
prodeji, přesto se jí doposud nepodařilo nalézt ani spoluinvestora ani vážného zájemce o 
stavbu RD v uvedené lokalitě. 
VPRID diskutoval o 3 variantách: var.1 – doporučuje ZM uzavřít dodatek smlouvy o 
poskytnutí dotace; 
Var. 2 - nedoporučuje ZM uzavřít dodatek smlouvy o poskytnutí dotace; 
var.3 - doporučuje ZM neuzavřít dodatek smlouvy a doporučuje částečné prominutí penále
Usnesení VPRID ze dne 26.1.2015: "VPRID doporučuje ZM schválit variantu 3., tedy 
neuzavřít dodatek smlouvy o poskytnutí dotace a zároveň smluvní penále nahradit 
smluvní pokutou ve výši běžného úroku z 600 tis. Kč po dobu od poskytnutí dotace do 
doby jejího vrácení. Přesnou částku této sankce pro účely návrhu ZM vyčíslí Odbor 
ekonomiky." 
Závěr:
Projednání žádosti p. B*** a pí K*** bylo odsunuto na termín po komunálních volbách 2014. 
Vedení města dne 20.11.2014 na poradě vedení stanovilo, že věc dotací bude projednána v
nově konstituovaném výboru a následně projednána v orgánech města. Výbor pro plán, 
rozvoj, investice a dopravu, který byl ustanoven až 29.12.2015, projednal celou záležitost až 
na 2.zasedání dne 26.1.2015. Vzhledem k tomu, že projednávání ve výboru a v orgánech 
města si vyžádalo z výše uvedených důvodů delší čas, navyšuje se i potenciální částka penále 
(v případě neschválení dodatku smlouvy). V současné době by částka penále dosahovala řádů 
desítek tisíc Kč. 
Radě města byl předkládán materiál s dvěma variantami usnesení. Z těchto variant vyplývají 
následující závěry: 



Varianta I usnesení - v případě neschválení uzavření dodatku smlouvy bude smluvní vztah 
ukončen. Dále jim bude dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyměřen odvod za porušení rozpočtové 
kázně. Povinností žadatelů p.B*** a pí K***bude vrátit doposud vyplacenou částku dotace 
(tj.600 000,-Kč) a uhradit vyčíslené penále. Následně mohou požádat o prominutí. Zamítnutí 
dodatku smlouvy by nemělo mít vliv na podání nové žádosti o dotaci z Programu PVTI, 
pokud tento bude nadále pokračovat.

Varianta II usnesení - uzavřením dodatku smlouvy (návrh dodatku smlouvy je přiložen k 
předloze do RM) bude prodloužen termín pro realizaci a kolaudaci technické infrastruktury 
bez postihu žadatelů. Tento případ, kdy příjemci dotace takřka nezahájili stavební práce, je 
ojedinělý. Doposud příjemci dotace pouze ve 2 případech žádali o prodloužení termínu pro 
zkolaudování některé ze staveb technické infrastruktury.

Příloha materiálu:
- situace
- Návrh dodatku smlouvy o poskytnutí dotace
- Smlouva o dotaci


