
Pořadové číslo:  21/4 

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 14.10.2021 

Návrh pro 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne                

25. 10. 2021 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Žádost o poskytnutí individuální dotace - podpory de minimis pro Servisní společnost 

odpady Olomouckého kraje, a.s.  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace – podpory de minimis ve výši 87 292 Kč a uzavření smlouvy o 

poskytnutí dotace - podpory de minimis mezi statutárním městem Přerovem a subjektem 

Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 

Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 07686501, na částečnou úhradu nákladů v souvislosti se 

zahájením činnosti společnosti. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle návrhu znění, které 

je uvedeno v příloze. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů: 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  210 Úroky z úvěrů 3 200,0 - 87,3 3 112,7 

3725 110 Využívání a 

zneškodňování 

komunálních odpadů 

0,0 + 87,3 87,3 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

210 Splátky jistiny a úroků z úvěrů 29 945,0 - 87,3 29 857,7 

 Dotační programy, ostatní 

dotace a dary 

25 453,5 * + 87,3 25 540,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 



3. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou podpisem smlouvy o poskytnutí 

dotace - podpory de minimis dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova po projednání materiálu na své 71. schůzi konané dne 7. 10. 2021 usnesením č. 

2620/71/4/2021 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace - podpory de 

minimis, jak je uvedeno v návrhu. 

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání. 

 

Odbor ekonomiky 

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

zpracovatelem předloh do orgánů města. Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení 

rozpočtu na poskytnutí výše uvedené dotace. Převedena bude část finančních prostředků původně v 

rozpočtu vyčleněných na úhradu úroků z nového úvěru, který však bude čerpán až v roce 2022. 

 

Důvodová zpráva: 

Kancelář primátora obdržela žádost Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a. s. o finanční 

příspěvek na částečnou úhradu nákladů na aktivity nezbytné pro zahájení činnosti společnosti.  

Společnost oslovila všechny akcionáře, mezi které patří i statutární město Přerov, s žádostí o 

poskytnutí individuálních dotací. Statutární město Přerov by dle žádosti mělo přispět na částečnou 

úhradu nákladů na zpracování nezbytných interních předpisů, tvorbu a správu informační internetové 

stránky společnosti, úhradu přípravných prací souvisejících s workshopem na téma budoucnosti 

odpadového hospodářství a mzdové náklady na pracovníka společnosti. Celkové předpokládané 

náklady uvedených činností by měly činit 1 080 tis. Kč. 

Jedná se o individuální dotaci mimo dotační programy, která by měla být realizována z rozpočtové 

rezervy. 

  

Žádost je uvedena v příloze.  

 

 


