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Ubytovací služby SP centrum s.r.o. - žádost o dotaci

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje poskytnutí dotace subjektu SP centrum s.r.o., IČ: 49608584, se sídlem č.p. 711, 
PSČ 783 44 Loučany, na vybudování klidové zóny na pozemku p.č. 3383/89 v k.ú. Přerov 
(ul. Dluhonská).

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své 16. schůzi dne 23.4.2015 usnesením číslo 428/16/9/2015 podala 
návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí dotace subjektu SP centrum s.r.o., 
IČ: 49608584, se sídlem č.p. 711, PSČ 783 44 Loučany, na vybudování klidové zóny na 
pozemku p.č. 3383/89 v k.ú. Přerov (ul. Dluhonská).

Odbor sociálních věcí a školství

Odbor sociálních věcí a školství nedoporučuje schválit poskytnutí dotace společnosti SP 
centrum s.r.o., zastoupené jednatelem společnosti Zdeňkem Spurným, na vybudování klidové 
zóny u ubytovny provozované jmenovanou společností. 

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky nedoporučuje schválit poskytnutí dotace k danému účelu. V případě 
rozhodování o poskytnutí dotace je třeba také brát v úvahu novelu zákona č. 250/2000 Sb.,      
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.



Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Pozemek p. č. 3382/9 (uvedený v žádosti) nebyl v KN nalezen. Pozemek p. č. 3383/9 je 
zastavěná plocha. Pravděpodobně se jedná o pozemek p. č. 3383/89 - ostatní plochu ve 
vlastnictví stejné osoby. Pro stavbu přístřešku (nepodsklepená stavba do 50 m2, do 5 m 
výšky) je nutný územní souhlas a ohlášení stavby ve smyslu stavebního zákona. Územní plán 
zde takovou stavbu připouští.

Důvodová zpráva:

Oddělení sociální prevence a pomoci Odboru sociálních věcí a školství eviduje žádost 
společnosti SP centrum s.r.o. ze dne 25. 3. 2015 o poskytnutí dotace na vybudování klidové 
zóny na pozemku v lokalitě ulice Dluhonská. Žádost je přílohou důvodové zprávy. 
Vlastníkem předmětného pozemku p.č. 3383/89 v k.ú. Přerov je dle listu vlastnictví paní Jana 
Šromová, bytem Družební 768/2a, Nové Sady, PSČ 779 00 Olomouc.

Sociální pracovníci lokalitu ubytoven na ulici Dluhonská pravidelně monitorují. V 
bezprostřední blízkosti ubytovny provozované společností SP centrum s.r.o. se nachází další 
dvě ubytovny (provozovatelé – Pavlína Landoriová a Jiří Pechál). V těchto ubytovnách je 
ubytováno cca 100 osob (z toho 38 dětí). 

Dle názoru sociálních pracovníků není tato průmyslová lokalita nacházející se v bezprostřední 
blízkosti firem s chemickou výrobou, značným dopravním zatížením kamionovou dopravou 
(expedice Precheza a.s., Kemifloc a.s.), v bezprostřední blízkostí nechráněné železnice a 
velkých parkovacích ploch s garážemi, bez nedostatečných bezpečných přístupových cest, 
vhodná k bydlení (zejména pro rodiny s dětmi). V případě poskytnutí dotace městem by se 
jednalo o investici do cizího majetku.


