
Pořadové číslo:  16/6 

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 26.11.2020 

Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 12. 2020 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Poskytnutí dotace na vypracování koncepční části integrované strategie ITI 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na vypracování koncepční části integrované 

strategie ITI a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 

Přerov jako poskytovatelem a statutárním městem Olomouc, IČ: 00299308, se sídlem Horní 

náměstí 583, Olomouc, jako příjemcem. 

 

2.  schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3639 410 Komunální služby a územní 

rozvoj j. n. 

(koncepce a rozvoj) 

796,4 

 
- 100,0 696,4 

3639 410 Komunální služby a územní 

rozvoj j. n. 

  

130,0 + 100,0 230,0 

  

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní 

dotace a dary 

  

40 476,2 * + 100,0 40 576,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 



 

3. pověřuje 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: 

Odbor ekonomiky 

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

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

rozpočtové opatření – převod finančních prostředků. Za účelem poskytnutí předmětné dotace budou 

převedeny finanční prostředky k tomuto účelu vyčleněné v provozních výdajích odboru. 

 

Důvodová zpráva: 

Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace pro programové období 2021-2027 

  
Odbor koncepce a strategického rozvoje obdržel od Odboru strategie a řízení, oddělení strategického 

rozvoje Magistrátu města Olomouce žádost o poskytnutí dotace ve výši nepřesahující 100 000,- Kč na 

vypracování koncepční části Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027 

v rozsahu analytické a strategické části (dále také jen „Integrovaná strategie“) a návrh Veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace na vypracování koncepční části integrované strategie ITI.  

  

  

Integrované teritoriální investice (dále také ITI) jsou územním nástrojem Evropské komise, který 

slouží k řešení vybraných metropolitních problémů, rozvojových potřeb a potenciálu území 

vyžadujících integrovaný přístup. Financování je řešeno z programů Evropských strukturálních a 

investičních fondů (dále "ESIF") a jejich povinného kofinancování (integrované strategie mohou být 

doplněny i dalšími finančními zdroji – zejména financování z více operačních programů, případně také 

zdrojů soukromých či jiných forem financování). 

  

Nositelem integrovaných teritoriálních investic na území Olomoucké aglomerace je i v novém 

programovém období 2021+ Statutární město Olomouce, které mj. koordinuje přípravu 

Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace pro nové programové období 2021-2027 (dále 

také „Integrovaná strategie“ či „ISg ITI OA 21+“). 

  

Nezbytným předpokladem pro realizaci ITI a čerpání peněz z ESIF je kvalitně zpracovaná Integrovaná 

strategie, tedy dokument, který definuje základní strategický rámec ITI OA pro období 2021-2027, 

stanovuje vizi rozvoje území, strategické/specifické cíle a opatření. Součástí Integrované strategie 

bude mimo jiné i indikativní seznam strategických projektů/ integrovaných řešení jednotlivých 

partnerských subjektů (stakeholderů), případně typových opatření, která budou později naplňována 

strategickými projekty (typová opatření budou uváděna pouze ve výjimečných případech, kdy v době 

přípravy Integrované strategie nebudou známy konkrétní strategické projekty).  

  

  

Financování - na základě průzkumu trhu realizovaného Statutárním městem Olomouc za účelem 

zjištění předpokládané ceny realizace zakázky se předpokládané náklady na zpracování ISg ITI OA 

21+ (externím zpracovatelem) pohybují ve výši 830 tis. Kč bez DPH (tj. 1 004 tis. Kč vč. DPH).  

  

Na (spolu)financování zpracování strategie bude možno využít finančních prostředků z Operačního 

programu Technická pomoc (dále také „OPTP“) v rámci projektu „Podpora řízení a koordinace 

Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace III“ (reg. č. 

CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000229).   



Na spolufinancování zpracování ISg ITI OA 21+, respektive jejího dofinancování, se budou 

podílet jednotlivá statutární města Olomoucké aglomerace (Olomouc, Prostějov a Přerov), a to v 

poměru 3:1:1 na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na vypracování koncepční 

části integrované strategie ITI. V případě Přerova se jedná o dotaci ve výši 100 tis. Kč.   
  

Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, vypracované Odborem právním Magistrátu města 

Olomouce, je součástí materiálu.  

  

  

Časový rámec zpracování Integrované strategie:  

listopad 2020 Zadávací dokumentace k VŘ19137 předána ke schválení 

Řídícímu orgánu OPTP 

listopad/prosinec 2020 Realizace výběrového řízení na externího zpracovatele ISg ITI 

OA 21+  

leden 2021 Zahájení zpracování ISg ITI OA 21+ 

červen 2021 Čistopis ISg ITI OA 21+ ke schválení orgánům SMOl 

  

   

  

Rada města Přerova se materiálem zabývala dne 19.11.2020 a přijala usnesení č. 1851/51/6/2020: 
  

Rada města Přerova po projednání: 

  

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na 

vypracování koncepční části integrované strategie ITI a uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem a statutárním městem Olomouc, IČ: 

00299308, se sídlem Horní náměstí 583, Olomouc, jako příjemcem. 

  

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 

3639 410 Komunální služby a územní 

rozvoj j. n. (koncepce a rozvoj) 

1 296,4 - 100,0 1 196,4 

3639 410 Komunální služby a územní 

rozvoj j. n.  

130,0 + 100,0 230,0 

  

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové  

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní 

dotace a dary 

52 482,2 + 100,0 52 582,2 

  

  

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit 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.  

 

 


