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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 26.11.2021 

Návrh pro 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 12. 2021 

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 - uzavření 

dodatku smlouvy 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy SML/1681/2020 o poskytnutí dotace na 

vypracování koncepční části integrované strategie ITI uzavřené dne 10.12.2020 mezi statutárním 

městem Přerov jako poskytovatelem a statutárním městem Olomouc jako příjemcem. Předmětem 

dodatku smlouvy je změna termínů uvedených ve smlouvě. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

materiál projedná na své 75. schůzi, konané dne 03.12.2021. 

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov poskytlo na základě usnesení ZM č. 627/16/6/2020 ze dne 07.12.2020 dotaci 

ve výši do 100 000,- Kč na vypracování Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 

2021-2027, která je nezbytným předpokladem pro realizaci ITI a čerpání peněz z Evropských 

strukturálních a investičních fondů. Tato částka byla již ZM Přerova schválena a je součástí rozpočtu 

Odboru koncepce a strategického rozvoje a bude převedena do roku 2022. Původní termín pro 

zpracování strategie byl smluvně nastaven do 31.12.2021. 

  

V návaznosti na poslední jednání Řídícího výboru ITI Olomoucké aglomerace konaného dne 

10.11.2021 bude návrh koncepční části Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace pro 

období 2021-2027 předložen ke schválení členům ŘV ITI OA a následně Zastupitelstvu města 



Olomouce v roce 2022. Z tohoto důvodu je orgánům města Přerova předkládán materiál o uzavření 

dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

  

Statutární město Olomouc elektronicky zaslalo žádost o schválení dodatku smlouvy v orgánech města 

Přerova až dne 19.11.2021. Dodatek smlouvy je nutné vzhledem k platnosti smlouvy projednat a 

schválit na prosincovém zasedání ZM Přerova.  
  

Předmět dodatku smlouvy: 

  

1) změna doby, v níž má být účelu dotace dosaženo (pozn. účelem dotace je částečná úhrada nákladů 

na vypracování koncepční části Integrované strategie ITI) z 31.12.2021 na 31.12.2022, 

2) změna předpokládaného termínu odeslání výzvy k zaslání částky dotace na červenec 2022, 

3) změna termínu předložení vyúčtování dotace z 31.03.2022 na 31.03.2023, 

4) změna platnosti smlouvy, smlouva se uzavírána dobu určitou nově do 31.12.2023. 

  

Rada města Olomouce bude tento dodatek schvalovat na svém jednání dne 06.12.2021.  

Rada města Přerova se bude materiálem zabývat dne 03.12.2021. 

  

  

  

Příloha: návrh dodatku č. 1 smlouvy  

 

 


