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Návrh pro 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 6. 2021 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na kompenzaci nákladů 

na vybudování tlakové kanalizační přípojky v k.ú. Čekyně 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření dodatku č. 1 dle předloženého vzoru k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 

dotace na kompenzaci nákladů na vybudování tlakové kanalizační přípojky v k.ú. Čekyně, 

schváleným usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 589/15/9/2020 dne 19.10.2020 a uzavřeným s 

těmito žadateli: 

  

 *** Přerov VII-Čekyně, 751 24 Přerov, na kompenzaci nákladů na vybudování tlakové 

kanalizační přípojky pro stavební objekt č.p. 145, na pozemku p.č. 723, k.ú. Čekyně, 

 *** Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na kompenzaci nákladů na vybudování tlakové kanalizační 

přípojky pro stavební objekt č.ev. 25, na pozemku p.č. 851, k.ú. Čekyně, 

 ***Přerov VII-Čekyně, 751 24 Přerov, jako kompenzaci nákladů na vybudování tlakové 

kanalizační přípojky pro stavební objekt č.p. 240, na pozemku p.č. 583, k.ú. Čekyně, 

 *** Přerov VII-Čekyně, 751 24 Přerov, na kompenzaci nákladů na vybudování tlakové 

kanalizační přípojky pro stavební objekt č.p. 131, na pozemku p.č. 848/1, k.ú. Čekyně, 

 *** Přerov VII-Čekyně, 751 24 Přerov, na kompenzaci nákladů na vybudování tlakové 

kanalizační přípojky pro stavební objekt č.p. 27, na pozemku p.č. 581, k.ú. Čekyně, 

 ***Přerov VII-Čekyně, 751 24 Přerov, na kompenzaci nákladů na vybudování tlakové 

kanalizační přípojky pro stavební objekt č.p. 166, na pozemku p.č. 841, k.ú. Čekyně, 

 *** Přerov VII-Čekyně, 751 24 Přerov, na kompenzaci nákladů na vybudování tlakové 

kanalizační přípojky pro stavební objekt č.p. 127, na pozemku p.č. 715, k.ú. Čekyně. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 62. schůzi konané dne 13.05.2021 usnesením č. 2280/62/11/2021 podala 

Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit usnesení v předloženém znění. 



 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí doporučuje schválit uzavření dodatku č. 1 k uvedeným 

veřejnoprávním smlouvám dle předloženého vzoru. Uzavření dodatku nemá vliv na účel poskytnuté 

dotace, ani neovlivní rozpočet města. 

 

Důvodová zpráva: 

Dne 19.10.2020 schválilo Zastupitelstvo města Přerova na svém 15. zasedání usnesením č. 

589/15/9/2020 uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč na kompenzaci 

zvýšených nákladů spojených s vybudování tlakové kanalizační přípojky se sedmi vlastníky, resp. 

spoluvlastníky, nemovitostí v k.ú. Čekyně (viz návrh na usnesení). Účelem této dotace je podpořit 

realizaci technicky (tedy i finančně) znevýhodněných připojení k nově vybudované veřejné kanalizaci 

v místní části Čekyně, když jednou z podmínek pro čerpání dotace z OP ŽP 2014-2020 v 

předpokládané výši 46,49 mil. Kč je napojení nejméně 80 % občanů do ukončení zkušebního provozu 

v únoru 2022. 

  

Podmínkou pro poskytnutí dotace ze strany města bylo dle původní veřejnoprávní smlouvy 

dokončení stavby žadatelem do 30.04.2021 a předložení finančního vypořádání do 31.05.2021. 

Dne 19.04.2021 požádalo všech sedm žadatelů o posunutí uvedených termínů o pět měsíců, tedy 

do 30.09.2021 (resp. 31.10.2021), a to z důvodu aktuální pandemické situace, zejména z důvodu 

vyhlášení nouzového stavu od 05.10.2020 do 11.04.2021. 

  

K tomu Odbor stavebního úřadu a životního prostředí dodává, že kromě výše uvedeného existují i 

další objektivní důvody, které žadatelům výrazně komplikovaly přípravu jejich staveb. Zejména to 

byly povětrnostní podmínky, kdy počasí prakticky do poloviny letošního dubna neumožňovalo řádně 

naplánovat a provést stavbu. Kromě toho, oproti původnímu předpokladu, žadatelé disponují 

pravomocným územním rozhodnutím pro své stavby až od 10.02.2021, v jednom případě dokonce od 

26.02.2021. S přihlédnutím k výše uvedenému odbor doporučuje žádosti vyhovět a schválit uzavření 

dodatku k veřejnoprávním smlouvám dle předloženého vzoru. 

  

  

  

Příloha 
Vzor dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

 

 


