
Pořadové číslo:  23/7 

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 2.12.2016 

Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 12. 

2016 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Demolice bytových domů na ul.  Škodova - podání žádosti o dotaci 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MMR na podporu revitalizace území v r.2017, 

podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na projekt "Demolice 

bytových domů na ul. Škodova v Přerově", 

 

2. schvaluje projekt následného využití území po demolici, dle přílohy č.2 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova projednala materiál na své 57. schůzi dne 24.11.2016 a usnesením č. 

2153/57/7/2016 podala návrh zastupitelstvu města schválit předkládaný materiál. 

 

Důvodová zpráva: 

Na základě vývoje jednání a následně rozhodnutí orgánů města v období 2007-2016 schválilo 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 20. zasedání dne 19.9.2016 usnesením č.584/20/3/2016 

uzavření dohody o narovnání s insolvenčním správcem a kupní smlouvy o převodu souboru 

nemovitých věcí v ul. Škodova z vlastnictví společnosti OPERA Bohemia s.r.o. do vlastnictví města 

Přerova. 

Dohoda o narovnání a kupní smlouva byly uzavřeny dne 12.10.2016. Dne 14.11.2016 vydal Krajský 

soud v Ostravě jako insolvenční soud ve věci dlužníka OPERA Bohemia s.r.o. usnesení, kterým 

vyslovil souhlas s dohodou o narovnání uzavřenou mezi Mgr. Markem Vlkem, insolvenčním 



správcem dlužníka OPERA Bohemia s.r.o., a statutárním městem Přerov. Neprodleně dne 16.11.2016 

byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

Jedná se o území s bytovými domy vystavěnými před více než 100 lety bývalými Československými 

drahami pro své zaměstnance. V minulých desetiletích byla tato část města, která je jednou z 

přístupových cest k nádraží, zdevastována nepřizpůsobivými obyvateli, území je evidováno jako 

sociálně vyloučená lokalita. 

  

V území, které vlastnila společnost OPERA Bohemia s.r.o., se nacházelo 7 bytových domů s celkem 

86 byty II. a III. kategorie značně zdevastovaných a investor připravoval jejich demolici. Rozhodnutí o 

odstranění stavby bylo vydáno 15.1.2009 stavebním úřadem v Přerově. Investor provedl demolici 3 

objektů. Po provedené demolici zůstaly na pozemku hromady stavební sutě. Jejich odklizení bude řešit 

Odbor správy majetku a komunálních služeb z rozpočtu města. 

  

Město chce co možná nejdříve upravit zanedbané prostranství ve Škodově ulici tak, aby nadále 

nehyzdilo přednádražní prostor. Proto se také nabízí využít dotačního programu MMR na podporu 

revitalizace území pro rok 2017, podprogramu "Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách". 

Výzva pro předkládání žádostí o dotace byla vyhlášena 17.10.2016 s termínem ukončení příjmu 

žádostí do 30.12.2016. 

  

Výtah ze Zásad podprogramu 117D081 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách: 

  

1. Předmětem podpory jsou objekty pro bydlení, rekreaci nebo ubytovací zařízení 

2. Předmět podpory musí být ve výhradním vlastnictví Příjemce dotace bez omezení vlastnického 

práva. Na objektu určeném k demolici a s ním spojeném pozemku nesmí váznout žádné závazky. 

3. Demolice objektu musí být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby 

objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, 

sportovní zařízení atd.) 

4. Max výše dotace činí 5 mil. Kč, max. však 80% skutečně vynaložených nákladů 

5. Uznatelné náklady vznikají až po předložení žádosti o dotaci. 

6. Poskytnutá dotace může být čerpána v období 2 let od přidělení dotace. 

7. V případě, že město v následném využití území bude vykonávat ekonomickou činnost a daný záměr 

neovlivní obchod s EU, bude projekt hodnocen z hlediska přidělení veřejné podpory jako projekt v 

režimu de minimis nebo jako individuální podpora. 

8. Předmět podpory musí mít ke dni vydání Rozhodnutí o dotaci platné Povolení odstranění stavby 

nebo souhlas SÚ s odstraněním stavby. 

9. K žádosti musí být zpracován Projekt následného využití revitalizovaného území a musí být 

schválený zastupitelstvem obce. 

10. Žadatel musí do 3 let od ukončení realizace demolice zrealizovat na daném území aktivitu v 

souladu s předloženým Projektem následného využití území. 

11. Zpřísněny podmínky pro výběr dodavatele- váha nabídkové ceny min. 80%, ZMR na stavební 

práce přesahující hodnotu 2 mil. Kč bude zakázka realizována otevřeným řízením. 

12. Evidence realizace akce musí být uchovávána po dobu 10 let od vydání Rozhodnutí o dotaci. 

13. Účastník programu musí po dobu 5 let od ukončení realizace akce zabezpečovat podmínky, které 

jsou nezbytné pro řádné plnění Projektu následného využití území. 

14. Majetek, který bude dotčen poskytnutím dotace na demolici (revitalizovaný pozemek), nesmí 

účastník programu po dobu 10 let od ukončení realizace akce převést na jinou osobu nebo jiným 

způsobem omezit volné nakládání s ním, dále nesmí být tento pozemek poskytnut do zástavy. 

15. Mezi povinné přílohy žádosti o dotaci patří mmj: 

a. položkový rozpočet 

b. harmonogram činností 

c. zápis z jednání zastupitelstva se schválením podání žádosti na demolici konkrétního  

objektu 

d. projekt následného využití území schválený zastupitelstvem obce doložený usnesením  

a zápisem z jednání 

e. dokumentace bouracích prací 



f. ohlášení záměru odstranit stavbu SÚ 

16. Účastník programu musí do 3 let od ukončení realizace demolice zrealizovat na daném území 

aktivitu v souladu s předloženým Projektem následného využití - v případě, že tak neučiní, bude tento 

fakt posuzován jako porušení rozpočtové kázně dle zák. 218/2000 Sb. Výše odvodu je stanovena 

poskytovatelem dotace na 50% z vyčerpané částky dotace. 

  

Předmětem žádosti o dotaci na projekt "Demolice bytových domů na ul. Škodova v Přerově" by tedy 

byla demolice zbývajících 4 bytových domů na pozemcích p.č.799, 800, 801 a 803 v k.ú.Přerov - 

zákres viz příloha č.1. Odbor řízení projektů a investic, odd. investic, zajišťuje vypracování 

dokumentace pro provedení odstranění stavby na demolici těchto 4 bytových domů. Dokumentace 

bude zpracována do konce prosince 2016. 

  

Odhadované náklady na demolici činí cca 12 mil. Kč. V rozpočtu města bude tedy potřeba vyčlenit 

tuto částku, aby mohla proběhnout veřejná zakázka na dodavatele. Uzavřená smlouva o dílo bude 

nezbytným dokladem pro následné vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace v případě, že žádost o 

dotaci bude úspěšná a projekt bude ze strany MMR podpořen. 

Na základě jednání s vedením města Odbor řízení projektů a investic zpracoval požadovanou přílohu 

žádosti o dotaci: Projekt následného využití - viz příloha č.2. Struktura Projektu následného využití je 

stanovena v pokynech dotačního programu. 

Odbor řízení projektů a investic dále upozorňuje, že vzhledem k výše uvedeným podmínkám 

dotačního titulu a skutečnostech o majetkoprávním vypořádání pozemků, není v tuto chvíli zřejmé, 

zda bude k termínu pro předkládání žádostí o dotace, tj do 30.12.2016, majetek zapsán na listu 

vlastnictví města Přerova. Po konzultaci s MMR bude možné k žádosti o dotaci doložit ověřenou kopii 

uzavřené kupní smlouvy. 

Materiál byl projednán s Odborem správy majetku a komunálních služeb a s Odborem ekonomiky. 

Posílení rozpočtu Odboru řízení projektů a investic, ORJ 025 o 12 mil. Kč na realizaci demolice je 

součástí Rozpočtového opatření č. 21, které je předkládáno Odborem ekonomiky ke schválení 

zastupitelstvem města dne 12.12.2016. 

  

Pro případná jednání s poskytovatelem dotace a podpisům listinných dokumentů souvisejících s 

administrací celého projektu byl radou města pověřen náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.  

 

 


