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Návrh pro 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 12. 2019 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Individuální dotace na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 

VARIANTA I 

neschvaluje poskytnutí individuální dotace žadateli Naše společná krajina, z. s., se sídlem 

Žerotínovo nám. 253/25, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 26550997, na projekt Zvýšení 

biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna, ve výši 29 404 Kč. 

 

VARIANTA II 

1. neschvaluje poskytnutí individuální dotace žadateli Naše společná krajina, z. s., se sídlem 

Žerotínovo nám. 253/25, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 26550997, na projekt Zvýšení 

biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna, ve výši 29 404 Kč; 

 

2. schvaluje uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 61 404 Kč na 

projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna, č. smlouvy SML/1339/2019, 

uzavřené mezi poskytovatelem Statutárním městem Přerovem a příjemcem Naše společná 

krajina, z. s., se sídlem Žerotínovo nám. 253/25, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 

26550997, kterým se text v článku III odst. 2 uvedené smlouvy mění takto: 

- v první větě se číslovka „50“ nahrazuje číslovkou „34“ 

- v druhé větě se číslovka „50“ nahrazuje číslovkou „66“. 

 

VARIANTA III 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna s žadatelem Naše 

společná krajina, z. s., se sídlem Žerotínovo nám. 253/25, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 



26550997, ve výši 29 404 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle 

vzoru, který je přílohou Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na 

podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2019, s tím, že součástí 

smlouvy nebude závazek či povinnost příjemce podílet se na financování projektu nad rámec 

dříve uzavřených smluv; 

 

2. schvaluje uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 61 404 Kč na 

projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna, č. smlouvy SML/1339/2019, 

uzavřené mezi poskytovatelem Statutárním městem Přerovem a příjemcem Naše společná 

krajina, z. s., se sídlem Žerotínovo nám. 253/25, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 

26550997, kterým se text v článku III odst. 2 uvedené smlouvy mění takto: 

Z textu první věty se vypouští text „a to z jiných zdrojů, než je dotace od poskytovatele“; 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3722 830 Sběr a svoz komunálních 

odpadů 

110,0 - 29,5 80,5 

3792 830 Ekologická výchova a 

osvěta (individuální dotace) 

27,0 + 29,5 56,5 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní 

dotace a dary 

39 911,2 29,5 39 940,7 

 
 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

V době zpracování předlohy nebyl výsledek projednání v Radě města Přerova znám. Informace o 

výsledku projednání bude sdělena dodatečně. 

 

Komise životního prostředí 

Komise životního prostředí projednala žádost o poskytnutí individuální dotace na jednání dne 

11.11.2019 a doporučila schválit usnesení ve variantě II. 

 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí doporučuje schválit usnesení ve variantě II. 

 

Odbor ekonomiky 

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

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor stavebního úřadu a životního prostředí požádal o 

rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 29 500 Kč. K výše uvedenému účelu 

budou použity finanční prostředky původně vyčleněné jako rezerva pro zajištění úkolů odboru 

souvisejících s výkonem přenesené působnosti. 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 

V březnu 2019 spolek Naše společná krajina, z. s. (spolek), uzavřel se statutárním městem Přerov 

smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem je výpůjčka pozemku ve vlastnictví města, p. č. 5701/16 – 

orná půda v k. ú. Přerov o výměře 7 485 m2 (viz příloha důvodové zprávy), na dobu 10 let za účelem 

Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna dle přiloženého konceptu z roku 2019 (příloha 

smlouvy). Hlavním účelem výpůjčky bylo založení lučního společenstva, zbudování dvou oplocenek, 

výsadba keřového remízu a následná péče o nově vzniklý prvek územního systému ekologické 

stability, mj. též plnící funkci izolační zeleně pro nově vzniklou rodinnou zástavbu u stávající 

hvězdárny. 

  

Ke smlouvě přiložený koncept předpokládá rozvržení prací – příprava půdy, založení louky, 

vybudování (odstranění) oplocenky, informační odpočívka, kosení, zálivka atd. – do období 2019 – 

2028, a to s celkovými náklady 1,23 mil. Kč, vč. DPH. Náklady dle smlouvy hradí spolek 

(vypůjčitel) s využitím dotační podpory města (půjčitele) a jiných dotačních zdrojů, případně 

finančních a materiálních darů dalších subjektů. 

  

V roce 2019 spolek plánoval provést přípravu pozemku, založení trávníku a dvou oplocenek 

nákladem 219 000 Kč. Na tuto část projektu požádal o poskytnutí dotace ve výši 50 % (109 500 Kč) 

v rámci Programu statutárního města Přerova na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a 

osvěty (EVVO) pro rok 2019, účel D: Realizace opatření na podporu přirozené biologické 

rozmanitosti a ekologické stability veřejně přístupné krajiny na území města Přerova. Po posouzení 

žádosti v souladu s podmínkami a kritérii stanovenými programem byla spolku, s ohledem na celkově 

stanovenou částku pro daný účel, usnesením ZM č. 176/5/9/2019 poskytnuta dotace ve výši 61 404 

Kč, přičemž podmínkou poskytnutí dotace je dle článku III odst. 2 veřejnoprávní smlouvy č. 

SML/1339/2019, uzavřené dle schváleného vzoru, podíl příjemce na celkových nákladech 

minimálně 50 %, a to z jiných zdrojů než je dotace města.  

V říjnu 2019 spolek požádal město o poskytnutí individuální dotace (mimo dotační program) na 

tentýž účel ve výši 29 404 Kč. Svou žádost (viz příloha důvodové zprávy) zdůvodňuje tím, že ani 

Olomoucký kraj nevyhověl žádosti spolku o poskytnutí dotace v požadované výši (z důvodu 

kofinancování projektu bylo žádáno o 61 404 Kč), ale s ohledem na množství žadatelů spolku 

poskytnul pouze 32 000 Kč. Částka 29 404 Kč, o kterou nyní spolek žádá individuálně, má být tedy 

použita na zajištění povinné 50% spoluúčasti spolku na celkových nákladech, jak vyplývá z 

podmínek již uzavřené veřejnoprávní smlouvy s městem v rámci dotačního programu. 

  

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí samozřejmě chápe realizaci prvků územního systému 

ekologické stability, resp. opatření zvyšující biodiverzitu na území města, jako veřejně prospěšnou 

aktivitu, proto také navrhl zařazení účelu D do dotačního programu města na podporu EVVO. Ve 

svém návrhu přitom vycházel ze skutečnosti, že obdobné projekty (coby neziskové) jsou dotovány až 

do výše 90 % z prostředků Ministerstva ŽP a že na tyto projekty přispívá ze svého rozpočtu i 

Olomoucký kraj. Požadavek programu města, tedy i uzavřené smlouvy, na minimálně 50% 

spolufinancování celkových nákladů na projekt z jiných prostředků, než je dotace města, tedy 

rozhodně nepovažuje za přemrštěný. To, že spolek přistoupil k výpůjčce pozemku, zahájení prací na 

daném projektu a podání žádosti o dotaci města za předem známých podmínek (min. 50% spoluúčast), 

aniž by předtím požádal o příspěvek stát nebo měl zajištěn alespoň příslib financí z jiných zdrojů, je 

sice odvážné, ale zároveň nezodpovědné. Za této situace musí odbor, coby administrátor a věcný 

garant programu, navíc konstatovat, že ani případné pouhé vyhovění žádosti o poskytnutí 

individuální dotace pro spolek nic neřeší, neboť i individuální dotace města je dotace města, a 

nelze ji tudíž, bez dalšího, použít k pokrytí povinné spoluúčasti příjemce na celkových 

nákladech. 
  

S přihlédnutím ke všem výše uvedeným skutečnostem zpracovatel předkládá usnesení v několika 

variantách:  
VARIANTA I 

Tímto usnesením se žádost zamítá. Spolek, neobstará-li další prostředky k zajištění spoluúčasti na 



základě již uzavřené veřejnoprávní smlouvy, vrátí městu při vyúčtování již poskytnuté dotace 

29 404 Kč. Paradoxně stejné důsledky by pro žadatele mělo i poskytnutí individuální dotace za 

podmínek uvedených ve smlouvě uzavřené dle vzoru, který tvoří přílohu schváleného dotačního 

programu. Finanční spoluúčast na projektu dotovaném městem nelze standardně zajistit z jiné dotace 

města. 

  

VARIANTA II 

Tímto usnesením se sice žádost o individuální dotaci zamítá, avšak prostředky poskytnuté spolku 

Olomouckým krajem postačí na pokrytí povinné spoluúčasti na financování projektu dotovaného v 

rámci programu na podporu EVVO, a spolek tedy nebude muset již poskytnutou dotaci, resp. její 

část, městu vracet. Uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy (snížení povinné spoluúčasti) je však 

třeba chápat jako postup zcela výjimečný, který navíc, de facto, je i výjimkou z podmínek samotného 

dotačního programu. Odůvodněním takového kroku může být skutečnost, že celkové náklady na 

projekt nezahrnují veškerou s tím spojenou činnost (prováděnou bezplatně) a že toto bude pro žadatele 

do budoucna dostatečným ponaučením. 

  

VARIANTA III 

Tímto usnesením se žádosti vyhovuje a spolek obdrží k již poskytnuté dotaci dalších 29 404 Kč. 

Aby ale byl splněn účel, proč spolek o dotaci žádá, tedy aby z dotace mohla být uhrazena povinná 

spoluúčast na městem dotovaném projektu, je třeba uzavřít doposud zcela nestandardní 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace a navíc i dodatek k již uzavřené smlouvě (o 

poskytnuté dotaci dle programu), který takovéto spolufinancování umožní. (Nutno však poznamenat, 

že kdyby při takovém přístupu žadatele mu město poskytlo již „napoprvé“ původně žádanou částku 

109 500 Kč, pak by ji dnes „zvyšovalo“ ne o 29 404 Kč, ale o dalších 77 500 Kč.) Pokud se město 

rozhodne pro tuto variantu, budou k poskytnutí dotace použity nevyčerpané prostředky z rozpočtu 

odboru STAV, původně vyčleněné jako finanční rezerva pro zajištění úkolů souvisejících s výkonem 

přenesené působnosti. 

  

Poznámka: 
Ve variantách II a III se navrhuje uzavření dodatku již uzavřené veřejnoprávní smlouvy č. 

SML/1339/2019, o poskytnutí dotace spolku ve výši 61 404 Kč, kterým se mění text v článku III odst. 

2. Stávající text uvedeného odstavce zní takto: 

Příjemce se zavazuje podílet se na financování celkových nákladů na Projekt, na jehož položky byla 

dotace poskytnuta, minimálně 50 % jejich celkových nákladů, a to z jiných zdrojů, než je dotace 

poskytovatele. V případě, že skutečně vynaložené celkové náklady na účel uvedený v článku I odst. 1 a 

2 této smlouvy budou nižší než celkové předpokládané, lze z poskytnuté dotace použít pouze částku do 

výše odpovídající 50 % skutečně vynaložených celkových nákladů. 

   

Přílohy: 
Žádost o individuální žádost od města Přerova 

Koncept záměru 2019 

Přehledná situace záměru  

 

 


