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Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 12. 
2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Název návrhu:

Vyhlášení dotačních programů pro rok 2016

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášení těchto programů pro poskytování dotací:

 "Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2016" s tím, že 
předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2016 na podporu 
účelu uvedeného v tomto programu činí max. 450 000 Kč,

 "Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru 
památkově významných staveb na území města pro rok 2016" s tím, že 
předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2016 na podporu 
účelu uvedeného v tomto programu činí max. 150 000 Kč;


2.  ruší "Zásady pro poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty" schválené usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 
94/5/9/2007 ze dne 16.04.2007,

 "Zásady pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných objektů na 
území města Přerova" schválené usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 
510/24/5/2005 ze dne 19.10.2005.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí doporučuje schválit navržené usnesení.



Komise životního prostředí

Komise životního prostředí doporučuje schválit "Program statutárního města Přerova pro poskytování 
dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2016". 

Komise pro cestovní ruch a kulturu

Komise pro cestovní ruch a kulturu doporučuje schválit "Program statutárního města Přerova pro 
poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města pro rok 2016". 

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své 31. schůzi dne 26.11.2015 usnesením č. 1039/31/11/2015 podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit předložený návrh usnesení.

Důvodová zpráva:

Aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO) jsou městem 
Přerov finančně podporovány od r. 2007 v souladu se Zásadami pro poskytování dotací na podporu 
aktivit v oblasti EVVO, které byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 94/5/9/2007 
ze dne 16.4.2007. Předloženým programem zpracovaným v souladu se zákonem. č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2016 se uvedené 
zásady v plném rozsahu nahrazují. Oproti dosavadním zásadám se s ohledem na stav a vývoj rozpočtu 
města snižuje celkový objem prostředků vyčleněných na podporu environmentálních projektů z 300 
000,-- Kč na 200 000,-- Kč a maximální částka na podporu jednoho projektu ze 70 000,-- Kč na 50 
000,-- Kč. Nově se do programu zařazuje podpora poradenské a osvětové činnosti v oblasti EVVO v 
max. výši 50 000,-- Kč a podpora celoročního provozu registrované záchranné nebo záchytné stanice 
pro handicapované živočichy v max. výši 200 000,-- Kč. Obě tyto aktivity byly doposud dotovány 
formou tzv. přímé podpory.

Obnova exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova je podporována od r. 2005 
v souladu se zásadami pro poskytování dotací na tyto účely schválenými usnesením Zastupitelstva 
města Přerova č. 510/24/5/2005 ze dne 19. října 2005. Také v tomto případě se zásady nahrazují pro 
rok 2016 příslušným dotačním programem, přičemž i zde se snižuje celková vyčleněná částka z 200 
000,-- Kč na 150 000,-- Kč a maximální částka na podporu jednoho projektu ze 70 000,-- Kč na 50 
000,-- Kč.

Oba navržené dotační programy nově obsahují, v souladu s výše uvedeným zákonem, podrobný výčet
hodnotících kritérií a postup hodnocení jednotlivých žádostí a takto byly projednány v příslušných 
komisích Rady města Přerova a doporučeny ke schválení. Výše vyčleněných finančních prostředků 
pro jednotlivé oblasti podpory byla projednána s Odborem ekonomiky (též uvedeno v důvodové 
zprávě předlohy pro jednání zastupitelstva města dne 7.9.2016, na základě níž byly vyhlášeny některé 
další dotační programy města pro rok 2016).

Přílohy:

 Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu EVVO pro rok 2016 
(včetně vzoru žádosti)

 Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově 



významných staveb na území města Přerova pro rok 2016 (včetně vzoru žádosti)


