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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 13.4.2017 

Návrh pro 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 4. 2017 

Zpravodaj:  Radek Pospíšilík, předseda Výboru pro místní části 

Navrhovatel:  Výbor pro místní části 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Návrh Výboru pro místní části - dotační program 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje záměr přípravy dotačního programu podpory výstavby technické infrastruktury dle 

přílohy 1, 

 

2. pověřuje Radu města Přerova zajištěním zpracování podmínek dotačního programu (termín 

09/2017). 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Kancelář primátora  

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání.  

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 

Jednou z podmínek dotace je zainvestování pozemků v území s vydaným regulačním plánem nebo 

evidovanou územní studií. V současnosti je evidovaná pouze územní studie veřejných prostranství 

m.č. Žeravice a Kozlovice.  

 

Odbor ekonomiky 

V případě schválení dotačního programu podpory výstavby technické infrastruktury bude nutné dle 

důvodové zprávy vyčlenit v rozpočtu města na rok 2018 částku 2,5 – 3 mil. Kč, a to na úkor jiných 



výdajů. Jisté je, že tyto finanční prostředky bude nutné v rozpočtu města několik let převádět, než 

dojde k jejich vyplacení. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Vyjádření k "Zásadám výstavby technické infrastruktury pro převod do nově budované infrastruktury 

do majetku města Přerova". Tyto "Zásady" stanovují technické, právní a provozní podmínky pro 

projektovou a investorskou přípravu, realizaci staveb a stavebních objektů (místní nebo veřejně 

přístupné účelové komunikace, veřejného osvětlení, zeleně, staveb pro odpadové hospodářství, 

vodních děl, dětských hřišť apod. (dále jen „Infrastruktura“), které mají být převedeny po jejich 

dokončení do majetku statutárního města Přerova (dále jen „Město“). V současné době jsou již 

připraveny a budou rozeslány všem vedoucím odborů k připomínkování. Po zapracování připomínek 

budou předloženy RM Přerova. 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Výbor pro místní části na své 23. schůzi 9. března 2017 projednával v rámci schváleného programu 

níže uvedené záležitosti, z nichž vzešla doporučení pro zastupitelstvo.  

  

Na programu bylo mimo jiné také projednání základních tezí dotačního programu - podpora výstavbě 

technické infrastruktury při výstavbě rodinných domků, vč. Pravidel pro budování technické 

infrastruktury při zvažovaném převodu do vlastnictví statutárního města Přerova. Předseda 

výboru materiál uvedl s tím, že se jedná o materiál, který byl ve výboru již dvakrát projednáván. Dále 

uvedl, že je třeba, aby program byl ve výboru projednán nejpozději v září, aby se dalo již uvažovat o 

financích do rozpočtu na příští rok. V diskusi zazněly některé dotazy, na které odpověděl M. Dohnal. 

Dále se diskutovalo o územních studiích, o časové provázanosti výstavby infrastruktury a rodinného 

domu, o efektivnosti využití peněz na zpracování různých studií, o potřebnosti studií atd.  

Podrobnější informace jsou k dispozici v zápisu z jednání VMČ.  

Po skončení diskuse byl předložen následující návrh na usnesení. 

  

Usnesení VMČ/23/36/2017 
VMČ žádá:  

1. ZM Přerova schválit záměr přípravy dotačního programu podpory výstavby technické infrastruktury 

dle návrhu, 

2. ZM Přerova pověřuje RM zajištěním zpracování podmínek dotačního programu (termín 09/2017) 

Přítomno bylo 11 členů s právem hlasovat. 

Hlasování Pro 10, Proti 0, Zdrželo se 1 – návrh byl přijat  

 

 


