
Pořadové číslo: 8/5

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 2.7.2015

Návrh pro 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 7. 2015

Zpravodaj: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru ekonomiky
Dagmar Bercsényiová

Název návrhu:

Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi 
statutárním městem Přerov jako poskytovatelem a Přerovskou rozvojovou, s. r. o., se sídlem 
Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, IČ 27831337, jako příjemcem, ve výši 2 000 000 Kč za 
účelem financování projektu Parkovací dům pro kola, Přerov. Návratnou finanční výpomoc je 
povinen příjemce vrátit do rozpočtu poskytovatele nejpozději do 31.12.2022, a to v 
pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši 250 000 Kč, přičemž první splátka bude uhrazena 
ke dni 20.03.2021. Návratná finanční výpomoc je poskytována jako bezúročná,

2) schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

4216 210 Ostatní investiční 
přijaté transfery ze 
státního rozpočtu

40 168,4 + 2 000,0 42 168,4

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

6409 210 Ostatní činnosti jinde 
nezařazené (Přerovská 
rozvojová, s. r. o.) 

0,0 + 2 000,0 2 000,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. rozpočet rozpočtové rozpočet po 



Kč) opatření úpravě
Dotace, přímé 
podpory a 
grantový program

24 171,3 * + 2 000,0 26 171,3

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

3) pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního úkonu dle 
bodu 1. návrhu na usnesení včetně jejího podpisu.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.9.2015

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova projednala předlohu na své 21. schůzi dne 25.06.2015 a předkládá Zastupitelstvu 
města Přerova ke schválení.    

Stanovisko odboru ekonomiky: 

Odbor ekonomiky předkládá předlohu orgánům města ke zvážení. Za účelem posílení bude do 
rozpočtu zapojena část dotace na akci Bytový fond – nám. Fr. Rasche 7 (IPRM), jejíž realizace byla 
ukončena v loňském roce. Vzhledem k tomu, že obdobných projektů není mnoho, je otázkou, zda 
parkovací dům bude natolik využíván, aby jeho výnos, včetně příjmů z reklamy, pokryl nejen 
provozní náklady, ale umožnil také splácení závazků vyplývajících ze smluvních vztahů spojených s 
jeho vybudováním. 

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova na svém 6. jednání dne 11.05.2015 usnesením č. 141/6/6/2015 schválilo 
investiční záměr vybudování parkovacího domu pro kola. K jeho financování je možné využít národní 
program podpory cestovního ruchu, podprogram Cestování dostupné všem, vyhlášený Ministerstvem 
pro místní rozvoj ČR, přičemž dle zásad tohoto podprogramu může být příjemcem dotace:
 podnikatelský subjekt, který musí splňovat tyto podmínky:

 právnická (zapsaná ve veřejném rejstříku) nebo fyzická osoba provozující živnost dle § 2 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, případně jiného předpisu, 

 podnikatelský subjekt musí prokázat min. 2letou podnikatelskou činnost, prokázat finanční 
zdraví a další požadavky vyplývající z dokumentu Zásady pro žadatele,

 obec (vyjma statutárního města).
S ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo dohodnuto, že vybudování parkovacího domu bude 
realizovat společnost Přerovská rozvojová, s. r. o., se sídlem Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, IČ 
27831337, tedy společnost založená statutárním městem Přerov. V této souvislosti je nutné uvést, že 
přípravou projektu se zabývá projektový tým, ve kterém odbor ekonomiky po rozhodnutí, že projekt 
bude realizován společností s majetkovou účastí města, není zastoupen a veškeré níže uvedené 
informace vztahující se k financování projektu jsou pouze zprostředkované. 

Celkové náklady na vybudování parkovacího domu se předpokládají ve výši 10 mil. Kč (v současné 
době není zpracována projektová dokumentace) s tím, že bylo dohodnuto následující financování akce:
 částka 5 mil. Kč - dotace (výše dotace činí max. 50 % podíl uznatelných výdajů z celkového 

rozpočtu akce, přičemž max. výše celkových uznatelných výdajů je 10 mil. Kč),
 částka 3,5 mil. Kč - úvěr přijatý společností od peněžního ústavu, 



 částka 2 mil. Kč - návratná finanční výpomoc z rozpočtu statutárního města Přerova. 

Při poskytnutí návratné finanční výpomoci bude postupováno podle § 10a) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s tímto 
zákonem byl oddělením právním zpracován prvotní návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města Přerova (viz příloha) doplněný odborem 
ekonomiky zejména o údaje související s termíny poskytnutí, splácení a vyúčtování návratné finanční 
výpomoci.


