
Pořadové číslo:  21/8 

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. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2022 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů "Program statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 

2022" s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2022 

na podporu účelu uvedeného v tomto programu činí 250 000 Kč; 

 

2. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů "Program statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2022" s 

tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2022 na 

podporu účelu uvedeného v tomto programu činí 850 000 Kč; 

 

3. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů "Program statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na podporu využití srážkové vody pro rok 2022" s tím, že předpokládaný objem 

finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2022 na podporu účelu uvedeného v tomto 

programu činí 250 000 Kč. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 71. schůzi konané dne 07.10.2021 podala usnesením č. 2655/71/11//2021 

návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit předložené dotační programy.  

 

 



Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí doporučuje schválit předložený návrh usnesení ve všech 

bodech. 

 

Odbor ekonomiky 

V případě schválení výše uvedeného návrhu na usnesení bude předmětný objem finančních prostředků 

zahrnut do návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2022. 

 

Komise pro cestovní ruch a kulturu 

Komise pro cestovní ruch a kulturu na svém jednání 20.09.2021 doporučila schválit Program 

statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb 

na území města Přerova pro rok 2022 v předloženém znění. 

 

Komise životního prostředí 

Komise životního prostředí na svém jednání 20.09.2021 doporučila RM podat návrh ZM vyhlásit 

Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2022 a Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací 

na podporu využití srážkové vody pro rok 2022 v předloženém znění. 

 

Důvodová zpráva: 

Obnova exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova je městem finančně 

podporována od roku 2005. Předloženým Programem se v roce 2022 pro podporu daného účelu 

navrhuje vyčlenit celkovou částkou 250 000 Kč. Oproti roku 2021 byly v Programu pro rok 2022 

upřesněny pokyny pro podávání a administraci žádostí, jakož i formálně upraveny přílohy Programu v 

souladu s aktuální legislativou. Dále byla navržena celková částka o 50 000 Kč vyšší než v uplynulém 

roce (zároveň byl o tuto částku ponížen návrh celkové částky pro účely jiného programu). Maximální 

výše dotace v jednotlivém případě zůstává 80 000 Kč s povinnou 50% spoluúčastí žadatele. 

  

Aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) jsou městem Přerov 

finančně podporovány od roku 2007. Předloženým Programem se v roce 2022, stejně jako v roce 2021 

celkovou částkou 850 000 Kč, předpokládá podpořit čtyři kategorie aktivit: 

  

A. Environmentální projekty částkou 150 000 Kč; 

B. Pravidelnou celoroční poradenskou a osvětovou činnost v oblasti tvorby a ochrany životního 

prostředí pro občany města částkou 50 000 Kč; 

C. Celoroční provoz registrované záchranné nebo záchytné stanice pro handicapované živočichy na 

území města částkou 300 000 Kč; 

D. Realizaci opatření na podporu přirozené biologické rozmanitosti a ekologické stability veřejně 

přístupné krajiny na území města Přerova, včetně protierozních opatření a opatření příznivě 

ovlivňujících vodní režim v krajině částkou 350 000 Kč. 

  

I zde došlo oproti loňskému roku k formálním úpravám a upřesnění podmínek podávání žádostí a 

jejich administrace. Dále byl upřesněn účel D finanční podpory tak, aby tuto bylo možné čerpat, v 

souladu s doporučeními adaptační strategie na změnu klimatu, i na protierozní opatření a opatření 

příznivě ovlivňující vodní režim v krajině (bez primárního akcentu na zvyšování biodiverzity). 

  

Využití srážkové vody je prostřednictvím dotačního programu města Přerova podporováno od roku 

2020. Program podporuje úspěšné žadatele o státní podporu v rámci programu Ministerstva ŽP 

"Dešťovka" částkou ve výši 50 % přiznané státní dotace, maximálně však 35 000 Kč. Pro účely tohoto 

programu byla v roce 2021 vyčleněna celková částka 300 000 Kč, přičemž vyčerpáno bylo 29 750 Kč, 



resp. 9,8 % z celkové částky (dotaci využili pouze dva žadatelé). I z tohoto důvodu se navrhuje pro rok 

2022 snížit celkovou částku o 50 000 Kč a tuto využít na posílení dotačního programu na obnovu 

exteriéru památkově významných staveb. Ostatní podmínky programu zůstávají pro rok 2022 

zachovány. 

  

  

Přílohy:  

 Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově 

významných staveb na území města Přerova pro rok 2022 

 Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2022 

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

rok 2022 

 

 

 


