
Pořadové číslo:  29/5 

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 12.6.2017 

Návrh pro 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 6. 2017 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnosti související s realizací 

integrovaného nástroje ITI v Olomoucké aglomeraci, které nebudou financovány pomocí 

finanční podpory poskytované příjemci jako nositeli ITI z Operačního programu Technická 

pomoc na období 2014 – 2020, a to mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem a 

statutárním městem Olomouc, IČ: 00299308, se sídlem Horní náměstí 583, Olomouc jako 

příjemcem. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena na dobu určitou do 

31.12.2023 a výše dotace za kalendářní rok bude činit 3,- Kč za každého obyvatele 

poskytovatele. 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v 

tis. Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní 

činnosti j. n. 

(rezerva) 

213 540,6 * - 131,4 213 319,2 

3639 410 Komunální 

služby a 

územní rozvoj 

j. n. 

0,0 + 131,4 131,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  

ORJ VÝDAJE (v tis. rozpočet rozpočtové rozpočet po 



Kč) opatření úpravě 

 Dotační 

programy, ostatní 

dotace a dary 

22 304,9 * + 131,4 22 436,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi poskytovatelem a příjemcem, k jeho 

uzavření a jeho podpisu. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Stanovisko Kanceláře tajemníka, oddělení právního 

Oddělení právní zpracovalo připomínky k návrhu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle 

návrhu na usnesení zaslané statutárním městem Olomouc tak, aby smlouva byla v souladu se zákonem 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto 

připomínky byly do smlouvy po vzájemném projednání s druhou smluvní stranou zapracovány. 

 

Stanovisko Odboru řízení projektů a investic, oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a 

dotací 

Odbor řízení projektů a investic nemá k předloženému materiálu připomínek. ITI Olomoucké 

aglomerace je jedním z nástrojů, které město Přerov využívá ke spolufinancování svých projektů. 

 

Stanovisko Odboru ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem návrhů do orgánů města. Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové 

opatření – posílení rozpočtu o 131 400 Kč – na poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s 

realizací integrovaného nástroje ITI. K tomuto účelu bude převedena část rezervy určená k 

financování dosud nerozpočtovaných výdajů. 

V porovnání s návrhem projednávaným radou jsou stavy rozpočtu odlišné z důvodu doplnění či 

neschválení jiných návrhů. 

 

Stanovisko Odboru koncepce a strategického rozvoje 

Odbor koncepce a strategického rozvoje doporučuje schválit navržené usnesení. 

 

Stanovisko Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit navržené 

usnesení (usnesení Rady je uvedeno na konci důvodové zprávy). 

 

 

Důvodová zpráva: 

Již od roku 2013 statutární město Přerov spolu se statutárním městem Olomouc a městem Prostějovem 

tvoří Olomouckou aglomeraci, pro kterou Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy (RARSM) 

vypracovala strategii, na jejímž financování se podílela všechna tři města. Na podzim roku 2016 byla 

Integrovaná strategie schválena všemi příslušnými řídicími orgány operačních programů a samotná 

realizace tohoto integrovaného nástroje byla následně ihned zahájena. Nositelem Integrované strategie 

je statutární město Olomouc, které je dle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů 

v programovém období 2014-2020 odpovědno za přípravu a realizaci integrovaného nástroje ITI 

v Olomoucké aglomeraci, za naplňování principu partnerství a koordinaci aktivit relevantních aktérů, 

za sběr projektových záměrů přispívajících k plnění cílů Integrované strategie jako celku i za 



monitoring a evaluaci tohoto integrovaného nástroje.  

V návaznosti na uzavřené Memorandum o spolupráci a společném postupu při přípravě na čerpání 

dotací v plánovacím období EU 2014-2020 (ze dne 30. 4. 2013) mezi statutárními městy Olomouc, 

Prostějov a Přerov a nutnosti společného postupu při hospodářském rozvoji spojeného s kvalitou 

života v metropolitní oblasti podalo statutární město Olomouc žádost o poskytnutí dotace na finanční 

zabezpečení některých činností spojených s realizací Integrované strategie. 

Na základě závěrů ze společného jednání k návrhu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na 

výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI (Integrované teritoriální investice) 

je účelem poskytnutí dotace částečná úhrada nákladů na činnosti související s realizací integrovaného 

nástroje ITI v Olomoucké aglomeraci na období od roku 2017 do roku 2023, neboť finanční 

prostředky z operačních programů využitých v rámci ITI budou rovněž čerpány do roku 2023 dle 

pravidla „n+3“. Dotace bude poskytnuta každoročně ve výši 3,- Kč za každého obyvatele 

poskytovatele (v našem případě statutárního města Přerova) na činnosti související s realizací 

integrovaného nástroje ITI v Olomoucké aglomeraci, které nebudou financovány pomocí finanční 

podpory poskytované statutárnímu městu Olomouc jako nositeli ITI z Operačního programu 

Technická pomoc na období 2014 – 2020.  

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného 

nástroje ITI, která je přílohou této předlohy), jako jediný možný právní prostředek k spolufinancování 

Integrované strategie, bude uzavírána samostatně se všemi obcemi s rozšířenou působností v rámci 

Olomoucké aglomerace (s městy: Přerov, Prostějov, Hranice, Šternberk, Uničov, Litovel, Mohelnice, 

Lipník nad Bečvou, Konice). Žádost o poskytnutí dotace je přílohou smlouvy a je také přiložena k této 

předloze. 

  

Rada města Olomouce na svém jednání 16.05.2017 mimo jiné schválila podání žádostí o poskytnutí 

dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI u poskytovatelů dotace 

statutárního města Přerov a statutárního města Prostějov a doporučila zastupitelstvu města Olomouce 

schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících 

s realizací integrovaného nástroje ITI s poskytovatelem dotace statutárním městem Přerov. Do 

Zastupitelstva města Olomouce materiál ke schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace bude 

předložen na jednání 12.06.2017. 

  

Rada města Přerova na své 70. schůzi25.05.2017 schválila usnesení č. 2772/70/5/2017 Poskytnutí 

dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI v následujícím znění: 

Rada města Přerova po projednání: 

  

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na 

činnosti související s realizací integrovaného nástroje ITI v Olomoucké aglomeraci, které nebudou 

financovány pomocí finanční podpory poskytované příjemci jako nositeli ITI z Operačního programu 

Technická pomoc na období 2014 – 2020, a to mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem a 

statutárním městem Olomouc, IČ: 00299308, se sídlem Horní náměstí 583, Olomouc jako příjemcem. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2023 a výše 

dotace za kalendářní rok bude činit 3,- Kč za každého obyvatele poskytovatele. 

  

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu a závazného 

ukazatele: 

   

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti 

j. n. (rezerva) 

213 540,6 * - 131,4 213 409,2 

3639 410 Komunální 

služby a územní 

rozvoj j. n. 

0,0 + 131,4 131,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  



ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  

ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové opatření rozpočet po úpravě 

 Dotační programy, 

ostatní dotace a 

dary 

22 384,9 * + 131,4 22 516,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

a to za podmínky schválení úpravy rozpočtu, která je součástí návrhu Schválení záměru zadat veřejnou 

zakázku „Modernizace místa křížení - mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“, 

Zastupitelstvem města Přerova.  

 

 


