
Pořadové číslo:  6/6 

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 06.06.2019 

Návrh pro 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 17. 6. 2019 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

Mgr. Petr Hrbek, vedoucí oddělení 

Název návrhu: 

Vybudování nádrže na dešťovou vodu na ZŠ Želatovská  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje předfinancování realizace výstavby projektu „Hospodaření se srážkovými vodami 

ZŠ Želatovská“ ve výši 2 453 935 Kč v rámci 113. výzvy Ministerstva životního prostředí 

„Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020“ z rozpočtu statutárního města Přerova 

pro rok 2019, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2019 

 

2. schvaluje spolufinancování realizace výstavby projektu „Hospodaření se srážkovými vodami 

ZŠ Želatovská“ v maximální výši 379 097,25 Kč a uhrazení nezpůsobilých výdajů ve výši 26 

620 Kč v rámci 113. výzvy Ministerstva životního prostředí „Operačního programu Životní 

prostředí 2014 - 2020“ z rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2019 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

 

 

  



PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatřední 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 272 996,5* - 2 454,0 270 542,5 

3113 610 Zákjladní školy 28 727,0* + 2 454,0 31 181,0 

* počáteční stavy navazují na jiné návrhy 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 49 007,4* + 2 454,0 51 461 ,4 

 
 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova:  

projednala danou záležitost na své 16. schůzi konané dne 23. 5. 2019 a podává návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit navržené usnesení. Současně schválila usnesení 529/16/8/2019 bod 3, kterým 

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

projekt „Hospodaření se srážkovými vodami ZŠ Želatovská“ od Ministerstva životního prostředí 

České republiky jako řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, vrátit 

finanční prostředky ve výši poskytnuté dotace na základní účet statutárního města Přerova.  

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit navrhované usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

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 a 

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 (dále MŽP).  

Následně Zastupitelstvo města Přerova na svém 41. zasedání konaném dne 27. 8. 2018 schválilo 

předfinancování uznatelných výdajů na zpracování projektové dokumentace k projektu „Hospodaření 

se srážkovými vodami ZŠ Želatovská“ ve výši 100 000 Kč.  

  

Komise životního prostředí jednoznačně podpořila využívání dešťové vody z veřejných budov města 

Přerova pro jejich potřeby, či závlahu jim přilehlých pozemků a doporučila řediteli ZŠ Želatovská 

podat žádost o dotaci v aktuální výzvě SFŽP na využití dešťové vody. 

  

ZŠ Želatovská již obdržela depeši z MŽP, které schválilo poskytnutí dotace na realizaci projektu 

CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_113/0009122 s názvem „Hospodaření se srážkovými vodami ZŠ Želatovská“ a 

současně vyzvalo ZŠ Želatovská k předložení podkladů k výběrovým řízením. Dle schválených 

podmínek 113. výzvy MŽP je maximální výše podpory stanovena na 85% celkových způsobilých 

výdajů a zbývajících 15% musí žadatel hradit z vlastních zdrojů. Systém financování je následný, tedy 

bude nutné předfinancovat celý projekt z prostředků statutárního města Přerova jako zřizovatele 

příspěvkové organizace ZŠ Želatovská. 

Ředitel školy Mgr. Přemysl Dvorský Ph.D., požádal zřizovatele o předfinancování schváleného 

projektu v celkové výši 2 553 935 Kč, z čehož 26 620 Kč tvoří neuznatelné výdaje a 100 000 Kč již 



bylo poskytnuto na předfinancování projektové dokumentace. Prostřednictvím SFŽP obdrží škola z 

prostředků Evropských a strukturálních fondů částku 2 148 217,75 Kč a zbývajících 379 097,25 

Kč činí povinné spolufinancování projektu požadované po statutárním městě Přerově. Po 

realizaci projektu na základě provedení výběrového řízení a proplacení faktur SFŽP je ZŠ Želatovská 

uloženo bezodkladně vrátit finanční prostředky ve výši poskytnuté dotace na účet statutárního města 

Přerova.  

  

Při schvalování záměru tohoto projektu byla celková cena akce odhadována na 1 milion korun a 

současné navýšení zdůvodňuje ředitel ZŠ Želatovská tím, že původní odhad vycházel z konzultace s 

inženýrem na vodní díla v objemu 30 až 50 m3 bez toho, aby byly prováděny výpočty povinného 

objemu retenčních nádrží ve vazbě na plochu střech a technické řešení samotných svodů, trubního 

vedení atd. Tyto výpočty a technické řešení nebylo možné provádět bez zpracované projektové 

dokumentace.  

  

Charakteristika projektu  
Projekt řeší vybudování akumulačních jímek pro zadržení dešťové vody z části střech objektu školy a 

přilehlé tělocvičny v ulici Želatovská v Přerově. Projekt řeší efektivní hospodaření se srážkovou vodou 

v areálu základní školy. Problém sucha se dotýká i areálu základní školy, která doposud k zálivce 

zelených ploch využívala pitnou vodu. V současné době jsou dešťové vody odváděny do jednotné 

kanalizace města Přerova ukončené na ČOV Přerov - Henčlov a nedochází tak k využití srážkové 

vody. Zadržovat srážkovou vodu a následně ji využívat, např. k zálivce, je ukázkový příklad přírodě 

blízkého hospodaření. Vzhledem k faktu, že projekt bude realizován a zprovozněn v areálu školy, bude 

takto sloužit i k edukačním účelům v rámci ekologické výchovy a nauce o efektivním hospodaření a 

využívání zdrojů. 

  

V rámci projektu budou realizovány především tyto stavební aktivity a technologická zařízení: 

  

  

Kanalizace 

 dešťové vody budou do akumulačních jímek svedeny novou dešťovou kanalizací, kterou budou 

podchyceny stávající střešní svody přípojkami, 

 v navržené trase stok je navrženo 5 ks kanalizačních šachet. 

Akumulační jímky 

 jedná se o 4 ks jímek z betonových skruží, hloubky 3,5 m, navzájem propojených potrubím, 

 celkový užitný objem jímek je 48 m3. 

Čerpací jímka  

 je osazena vedle akumulačních jímek a slouží pro umístění AT stanice.  

 čerpací jímka je propojena sáním s akumulační jímkou a výtlak z AT stanice je vyveden nad terén, 

kde je ukončen přípojkou pro hadici. 

  

Stavba se nachází v areálu školy na parcelách č. 5307/5 a 5307/4, které jsou ve vlastnictví statutárního 

města Přerova. Napojení elektro bude provedeno ze stávajícího rozvodu školy - na budově tělocvičny.  

 

 


