
Pořadové číslo:  23/8 

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 21.02.2022 

Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 2. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Poskytnutí dotace na vybudování tlakové kanalizační přípojky 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 15 

000 Kč I*** jako kompenzaci nákladů na vybudování tlakové kanalizační přípojky pro 

rodinný dům č.p. 227, na pozemku p.č. 7681, k.ú. Čekyně; 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

  

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 8115 210 Změny stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

688 993,9* + 15,0 689 008,9 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

2321 840 Odvádění a čištění odpadních 

vod a nakládání s kaly 

0,0  + 15,0 15,0  

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní 

dotace a dary 

38 628,9* + 15,0 38 643,9 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 78. schůzi dne 27.01.2022 usnesením č. 2907/78/11/2022 podala 

Zastupitelstvu města Přerova návrh usnesení v předloženém znění. 

 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí doporučuje schválit poskytnutí dotace. 

 

Odbor ekonomiky 

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

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor stavebního úřadu a životního prostředí požádal o 

rozpočtové opatření – posílení rozpočtu za účelem poskytnutí výše uvedené dotace. V případě jejího 

schválení budou převedeny zdroje ze zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty v roce 2021, které 

jsou součástí výsledku hospodaření. 

 

Důvodová zpráva: 

Nedávno realizovaná investiční akce „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka – ČÁST 1: 

Kanalizace a ČOV Čekyně“, má klíčový význam nejen pro další rozvoj infrastruktury a samotné 

místní části Čekyně, ale s ohledem na environmentální přínos a související legislativu i pro celé město 

Přerov. Úspěšnost této investice však závisí mj. na dostatečném, ideálně stoprocentním, využívání 

veřejné kanalizace obyvateli Čekyně, tj. odvedení splaškové vody z domácností na čistírnu odpadních 

vod. 

  

Celkové rozpočtované náklady na celou akci činily cca 92 mil. Kč, z toho uznatelné cca 73 mil. Kč a 

předpokládaná výše dotace z operačního programu životní prostředí přes 46 mil. Kč. Aby nedošlo ke 

krácení dotace, musí být na kanalizaci napojeno více než 80 % občanů, tj. 577 občanů (z cílového 

stavu 721), do ukončení zkušebního provozu (02/2022). 

  

Původní projekt předpokládal připojení 280 nemovitostí prostřednictvím klasických gravitačních 

přípojek (na náklady vlastníků nemovitostí). V průběhu stavebních prací bylo dodatečně zjištěno, že 

bude z důvodu nevhodné členitosti terénu a hydrogeologických vlastností podloží připojení některých 

nemovitostí možné pouze tlakovými přípojkami. Již v květnu 2020 se 7 vlastníků nemovitostí obrátilo 

na město Přerov s žádostí o poskytnutí dotace na vybudování těchto přípojek, shodně ve výši 40 000 

Kč, což byl kvalifikovaný odhad zvýšení nákladů v souvislosti s pořízením a zapojením kalových 

čerpadel. S dalšími drobnými náklady pak musí vlastníci počítat po celou dobu provozu (energie, 

údržba, revize). Město nakonec po projednání ve svých orgánech poskytlo všem žadatelům, jako 

částečnou kompenzaci nákladů, dotaci ve výši 15 000 Kč (maximálně však do výše 50 % celkových 

nákladů na vybudování). Dotace jim byla vyplacena v loňském roce po doložení fyzického připojení 

nemovitosti na splaškovou kanalizaci. Jednalo se o individuální dotace, pro které nebyl městem 

vyhlášen speciální dotační program. 

  

Dne 10.01.2022 obdržel Odbor stavebního úřadu a životního prostředí žádost o dotaci od dalšího 

majitele rodinného domu (bližší údaje v návrhu usnesení), a to na kompenzaci nákladů na vybudování 

již realizované tlakové kanalizační přípojky. K žádosti doložil platné územní rozhodnutí zdejšího 

stavebního úřadu pro umístění 54 m dlouhé(!) tlakové přípojky, platnou smlouvu s provozovatelem 

kanalizace o odvádění odpadních vod, doklad o úhradě částky 37 317,50 Kč za práce a materiál pro 

instalaci a zapojení tlakové kanalizační stanice, čestné prohlášení o bezdlužnosti žadatele vůči městu a 

jeho organizacím a zproštění povinnosti mlčenlivosti správce pohledávek (Odboru ekonomiky). 

  

Vzhledem k tomu, že dotace je požadována pro stejný účel a za splnění stejných podmínek jako v 



případě předchozích sedmi žadatelů, doporučuje Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, je-li 

možné přijmout příslušné rozpočtové opatření, žádosti vyhovět a poskytnout dotaci ve stejné výši jako 

předchozím žadatelům, a to 15 000 Kč. V tomto smyslu je podán i návrh Rady města Přerova. 

  

  

Příloha 
Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

 

 


