
Pořadové číslo:  20/10 

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 30.08.2021 
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Název návrhu: 

Poskytnutí dotace na podporu využití srážkové vody pro rok 2021 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje v rámci Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu využití 

srážkové vody pro rok 2021 (Program) poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace s níže uvedenými žadateli v uvedené výši: 

  

 *** trvale bytem *** na akumulaci srážkové vody pro zálivku zahrady u rodinného domu 

Kosmákova 2358/60, 750 02 Přerov, v k.ú. Přerov, ve výši 15 950 Kč, 

 *** trvale bytem *** na akumulaci srážkové vody pro zálivku zahrady u rodinného domu 

Tyršova 259/13, Přerov II-Předmostí, v k.ú. Předmostí, ve výši 13 500 Kč. 

  

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou Programu. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí konstatuje, že žádosti splňují veškeré náležitosti 

stanovené Programem statutárního města Přerova pro poskytování dotací na využití srážkové vody pro 

rok 2021, a doporučuje schválit navržené usnesení. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova schválila na své 68. schůzi konané dne 19.08.2021 usnesení č. 2538/68/10/2021, 

kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v předloženém znění. 

 

 



Důvodová zpráva: 

Cílem městem poskytovaných dotací na podporu využití srážkové vody je v souladu s Národním 

programem Životní prostředí motivovat vlastníky a stavebníky rodinných, rekreačních a bytových 

domů (obytných domů) na území města Přerova k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou, a 

snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Statutární město Přerov 

takto podporuje snahu občanů, kteří projevili aktivitu v této oblasti a stali se úspěšnými žadateli o 

poskytnutí dotace ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR (Fond) v rámci dotačního programu 

„Dešťovka“. 

  

Dotace pro uvedený účel jsou městem Přerov poskytovány od roku 2020. Celková částka na uvedené 

dotace stanovená Programem statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu využití 

srážkové vody pro rok 2021 (Program) činí 300 000 Kč, přičemž maximální výše dotace pro jednoho 

žadatele činí 50 % výše finanční podpory poskytnuté žadateli na základě uzavřené smlouvy s Fondem 

v rámci programu „Dešťovka“, nejvýše však 35 000 Kč. 

  

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí obdržel ve stanoveném termínu, do 31.07.2021, celkem 

dvě žádosti, přičemž obě (viz návrh na usnesení) vyhověly podmínkám Programu (dotace je 

navrhována ve výši 50 % přiznané státní finanční podpory na již realizovaný projekt).  

  

  

Příloha: 
Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu využití srážkové vody pro rok 

2021 (součástí též vzor veřejnoprávní smlouvy)  

 

 


