
Pořadové číslo:  41/7 

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 17.08.2018 

Návrh pro 41. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 8. 2018 

Zpravodaj:  Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr vybudování nádrže na dešťovou vodu na ZŠ Želatovská  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje předfinancování části uznatelných výdajů projektu ve výši 100.000,- Kč v rámci 

113. výzvy Ministerstva životního prostředí „Operačního programu Životní prostředí 2014 - 

2020“ z rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2018. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2018 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v 

tis. Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní 

činnostij. n. 

(rezerva) 

173 063,4* - 100,0 172 963,4 

3113 610 Základní školy 29 577,8 + 100,0 29 677,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 50 780,5* + 100,0 50 880,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na své 97. schůzi konané dne 12. 7. 2018 a podává návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit navržené usnesení. Současně schválila usnesení 4030/97/8/2018 bod 6, kterým 

uložila Základní škole Přerov, Želatovská 8, bezodkladně po obdržení finančních prostředků od 

Ministerstva životního prostředí České republiky jako řídícího orgánu Operačního programu Životní 

prostředí 2014 - 2020, vrátit finanční prostředky určené na předfinancování části projektu v plné výši 

na základní účet statutárního města Přerova.  

 

Výbor pro školství a sport: 

projednal danou záležitost na svém jednání dne 13. 8. 2018 a navrhuje Zastupitelstvu města Přerova 

schválit navržené usnesení.   

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit navrhované usnesení.  

 

Odbor ekonomiky: 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu  

o 100 000 Kč na předfinancování výše uvedené akce. Předmětné finanční prostředky budou v případě 

získání dotace vráceny do rozpočtu města. V důvodové zprávě je také uvedeno, že v návrhu rozpočtu 

na rok 2019 bude nutné vyčlenit prostředky na realizaci akce včetně podílu spolufinancování. S 

ohledem na setrvalý růst provozních výdajů (rozšiřování služeb, ITI, GDPR apod.) a nutnost oprav a 

údržby stávajícího majetku města nelze vyčlenění předpokládané částky v návrhu rozpočtu garantovat. 

V důvodové zprávě postrádáme bližší informace o projektu – zejména o jeho návratnosti – jak se tato 

projeví v provozním příspěvku školy, výdaje spojené s údržbou zařízení atd. 

 

Odbor řízení projektů a investic: 

Odbor PRI připravuje na ZŠ Želatovská 8, Přerov, realizaci stavby Hokejbalové hřiště a dále návazně 

realizaci stavební úpravy Bezbariérového bočního vstupu na ZŠ Želatovská 8. Tento bezbariérový 

vstup je součástí projektové dokumentace "Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 

Přerov, Želatovská 8" jako SO 01-7 Bezbariérovost. Jedná se o boční vstup z tělocvičny na nově 

budované hokejbalové hřiště.  

Pokud záměr realizace výstavby nádrže na dešťovou vodu do maximálního objemu 50 m3 na pozemku 

Základní školy Přerov, Želatovská 8 za účelem zálivky zeleně a údržby sportovních hřišť, nebude v 

kolizi s výše uvedenými stavbami, odbor PRI nemá k návrhu usnesení připomínek.   

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Potřeba inteligentního využívání dešťové vody je stále zřetelnějším úkolem již několik let, a to s 

ohledem na měnící se klima v našich zemích. Na tento fakt reaguje i Ministerstvo životního prostředí 

v rámci „Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020“ (dále OP ŽP) výzvami směřujícími k 

majitelům rodinných domů a nyní výzvou 113 i na veřejné budovy včetně škol a školských zařízení. 

Základní škola Přerov, Želatovská 8 disponuje ve svém areálu rozsáhlými zelenými plochami (a to i 

po vybudování hokejbalového hřiště) se stromy a keři a právě tak velkými plochami venkovních 

sportovišť. Zelená prostranství i plochy sportovišť vyžadují ke své ideální údržbě dostatek vody k 

zálivce či ke snížení prašnosti apod. Využití kumulované dešťové vody za tímto účelem je ideální a 



také takto podporováno ze strany OP ŽP. Další efekty vybudování nádrže v širším měřítku – jako 

např. efekt zadržování vody mimo kanalizační síť a snižování rizika povodní je zřejmý. 

Dne 1. 3. 2018 vyhlásilo Ministerstvo Životního prostředí průběžnou 113. výzvu k podávání žádostí o 

poskytnutí podpory v rámci OP ŽP, a to ve třech podporovaných aktivitách. Podporovaná aktivita 

1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu směřuje k podpoře budování nádrží na 

dešťovou vodu u veřejných budov včetně škol; přičemž oprávněnými žadateli v rámci této výzvy jsou 

právě nejen obce jakožto zřizovatelé škol, nýbrž i samotné školy – příspěvkové organizace. Termín 

pro podávání žádostí je do 7. ledna 2019. Výše dotace na investiční náklady je v rámci této výzvy a 

podporované aktivity 1.3.2 činí 85% uznatelných výdajů. Výzva 113 je průběžná, tj. projekty jsou 

hodnoceny v pořadí, v jakém jsou postupně podávány a podporovány jsou až do vyčerpání alokace – 

tj. 1,8 miliardy Kč. 
V rámci předběžných příprav a získávání informací vstoupil ředitel školy do jednání s poradenskou 

společností a projektantem za účelem získání bližších informací ohledně výzvy i technického řešení 

možné investiční akce. Z těchto jednání vyplynulo, že předpokládaný rozsah investičního záměru se 

bude pohybovat okolo 1 milionu Kč, tj. spoluúčast investora – města Přerova – bude ve výši cca 

150.000,- Kč. Dále je nutné i upozornit, že do výše 10% investičních nákladů (tj. 100.000,- Kč) jsou 

uznatelnými náklady projektu i výdaje na projektovou dokumentaci a přípravu žádosti o dotaci. Níže 

uvedené náklady, nyní nutně hrazené z prostředků školy a zřizovatele jsou tedy předfinancováním 

těchto uznatelných výdajů – v případě získání dotace (v případě nezískání dotace jdou tyto náklady k 

tíži zřizovatele a školy); získání dotace je ovšem s ohledem na charakter výzvy, alokaci výzvy a 

obecně nízkou připravenost škol a veřejných žadatelů velmi vysoká. 

Z předběžných jednání ředitele školy s projektantem a externím dodavatelem (vzešlými z průzkumu 

trhu) dále vyplynulo, že nejefektivnější zapojení se do vyhlášené výzvy a získání podpory ze strany 

OP ŽP bude podání žádosti o podporu přímo ze strany příspěvkové organizace, tj. Základní školy 

Přerov, Želatovská 8 s tím, že tato využije služeb externího projektanta a externí odborné organizace 

zaměřující se na problematiku získávání dotací. Předběžné náklady vzešlé z průzkumu trhu budoucího 

žadatele, tj. Základní školy Přerov, Želatovská 8, na externí služby souhrnně jsou vyčísleny na 

82.000,- Kč bez DPH (tj. na 99.220,- Kč s DPH 21%). 

Pokud škola se žádostí uspěje, bude nutné, aby zřizovatel předfinancoval celou akci v předpokládané 

výši 1.000.000,- Kč, z toho předpokládané spolufinancování ze strany statutárního města ve výši 

150.000,- Kč. Tuto částku bude odbor SVŠ nárokovat při přípravě rozpočtu na rok 2019. 

  

Rada města Přerova na 97. schůzi konané dne 12. 7. 2018 usnesením č. 4030/97/8/2018 bod 1. – 3. 

schválila záměr realizace výstavby nádrže na dešťovou vodu do maximálního objemu 50 m3 na 

pozemku Základní školy Přerov, Želatovská 8 za účelem zálivky zeleně a údržby sportovních hřišť, 

schválila podání předmětné žádosti o dotaci jmenovanou základní školou a uložila řediteli Mgr. 

Přemyslu Dvorskému připravit žádost včetně projektové dokumentace s využitím externích 

dodavatelů, a to v termínu nejpozději do 7. ledna 2019, tj. k termínu pro ukončení podávání žádostí v 

rámci 113. výzvy Ministerstva životního prostředí.  

 

 


