
Příloha 1 

Poskytování dotací na technickou infrastrukturu bylo ve městě Přerově dlouholetou praxí. První 

dotace byly poskytovány již v 90. letech minulého století. Program podpory výstavby technické 

infrastruktury fungoval od října 1999 do dubna 2015, jeho poslední revize (změna) proběhla v březnu 

2008, kdy byly zrušeny dotace na přípojky. Dne 23.04.2015 byl  usnesením Rady města 

č. 412/16/5/2015, zrušen. 

Během cca 20letého období bylo schváleno 72 žádostí v celkovém objemu 28,8 mil. Kč, s pomocí 

města byla vybudována technická infrastruktura pro 169 rodinných domů (RD), pro 1 bytový dům 

(BD) o 24 bytech a 3 podnikatelské provozovny. Dotace byla poskytnuta na infrastrukturu ve všech 

místních částech. Vznikly celé uliční zástavby např. v Čekyni - ul. Slunečná, v Přerově – ul. P. Nováka, 

ul. Hostýnská, ul. Jarní,  v Kozlovicích – ul. Květná, v Újezdci – ul. Duhová, ve Vinarech – ul. Krátká, ul. 

Na Výsluní.  

V současné době navrhuje výbor pro místní části obnovení poskytování dotací s cílem podpořit 

individuální bydlení.  

Dotace by měla být určena na vybudování veřejné technické infrastruktury pouze pro nově 

budované rodinné domy (RD). Technickou infrastrukturou je myšleno vybudování komunikací 

(zpevněné asfaltobetonovým nebo dlážděným povrchem), chodníků, veřejného osvětlení, parkovišť, 

cyklistických stezek, kontejnerových stání, na veřejnou zeleň a rovněž budování hlavních řadů 

inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, rozvody NN a VN, plynovod). 

Srovnání základních podmínek nově navrhovaného a původního programu: 

 Nově navrhovaný program Původní program v letech 2008 - 2015 

Příjemci dotace - 
stavebníci RD 

Pouze fyzické osoby nepodnikající Fyzické osoby i právnické osoby 
(developeři) 

Výše dotace Max. 250 tis. Kč / 1 RD, max. 50 % 
skutečně vynaložených a 
prokázaných nákladů 

Max. 200 tis. Kč/ 1 RD příp. provozovnu 
nebo max. 100 tis. Kč / 1 byt v BD,  
 max. 50 % skutečně vynaložených a 
prokázaných nákladů 

Zainvestování Veřejná technická infrastruktura pro 
výstavbu (pouze hlavní řady, NE 
přípojky) pro zainvestování 
prázdných, dosud nezastavěných 
pozemků pro výstavbu rodinných 
domů - na zelené louce 

Veřejná technická infrastruktura (pouze 
hlavní řady; NE přípojky) pro 
zainvestování pouze prázdných, dosud 
nezastavěných pozemků pro výstavbu 
RD, bytových domů nebo 
podnikatelské provozovny/závodu 

Podmínka dotace Pouze na zainvestování pozemků 
v území s vydaným regulačním 
plánem nebo evidovanou územní 
studií.  
V současnosti je evidovaná územní 
studie veřejných prostranství m.č. 
Žeravice a Kozlovice.  

Bez speciální podmínky 
 
 

Termín podání 
žádosti o dotaci 

Dle zákona č. 250/2000 Sb. jen 
v termínu na základě vyhlášené 
výzvy a předem stanoveného 
finančního rámce 

kdykoliv před kolaudací technické 
infrastruktury (každá žádost se 
posuzovala, předkládala a schvalovala 
samostatně vč. výše dotace a případně i 



rozpočtového opatření) 

Platba dotace V 1 platbě, po kolaudaci a převodu 
technické infrastruktury na základě 
předložení skutečně vynaložených 
nákladů 

Ve 2 platbách: 1. platba po rozhodnutí 
ZM a podpisu smlouvy ½ z max. výše 
dotace, 2. platba po vyúčtování (po 
doložení skutečných nákladů a po 
přepočtu skutečné výše dotace) 

Vyúčtování 
dotace 

Až po kolaudaci technické 
infrastruktury, a převodu do majetku 
města a správců sítí 

Po kolaudaci veřejné infrastruktury.  
 
Převod infrastruktury do majetku města 
a správcům sítí byl doložen dodatečně 
po vyřízení. 

 

K žádosti o dotaci by žadatel doložil pravomocné stavební povolení na vybudování veřejné 

infrastruktury, vypracovanou projektovou dokumentaci vč. nákladového rozpočtu vypracovaného 

odborným rozpočtářem, doložení vlastnického práva k pozemkům, potvrzení o bezdlužnosti, 

zproštění mlčenlivosti podle § 52 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů (jedná se o zproštění mlčenlivosti zaměstnanců magistrátu, kteří jsou správci místních 

poplatků, evidují nedoplatky vůči městu). 

Další podkladem žádosti by bylo předložení smlouvy o smlouvě budoucí o převodu veřejné 

infrastruktury do majetku města, kterým se stavebník zaváže připravovat a realizovat stavbu dle 

zásad statutárního města Přerova pro převod nově budované infrastruktury do majetku. Tyto zásady 

byly v r. 2017 sestaveny odborem správy majetku a komunálních služeb  

V případě budování inženýrských sítí, které nebudou převedeny do majetku města, budou 

předloženy doklady o převodu stavby inženýrských sítí do vlastnictví správce sítí (doložení darovací 

smlouvou, kupní smlouvou…) 

Závěr: 

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán záměr zpracovat nový program podpory výstavby 

technické infrastruktury s výše uvedenými základními podmínkami. Po schválení záměru 

Zastupitelstvem města Přerova by byl vypracován podrobný program s přesnými podmínkami 

v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, a to s účinností od 1.1.2018. 

Pro účely programu se předpokládá vyčlenění cca 2,5 - 3 mil. Kč v rozpočtu města na rok 2018. 

Vzhledem k návrhu koncipovat vyplacení celé dotace na základě vyúčtování dotace, které proběhne 

po kolaudaci a převodu vybudované infrastruktury, bude nutné vyhrazené finanční prostředky 

v rozpočtu města několik let převádět. 

 

 


