
Pořadové číslo:  2/4 

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 28.11.2022 

Návrh pro 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 12. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Petr Vrána, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace - podpory 

de minimis č. SML/1529/2021 se subjektem Servisní společnost odpady Olomouckého 

kraje, a. s. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/1529/2021 se subjektem Servisní společnost 

odpady Olomouckého kraje, a. s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 

07686501. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova projednala návrh na své 4. schůzi konané dne 24. 11. 2022. 

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání. 

 

Důvodová zpráva: 

Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s. (dále jen příjemce), se kterým uzavřelo statutární 

město Přerov (dále jen poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - podpory de minimis 

č. SML/1529/2021 na náklady v souvislosti se zahájením činnosti příjemce, se obrátil na 

poskytovatele s žádostí o změnu části účelu dotace. Jednalo se individuální dotaci v celkové výši 87 

292 Kč. Dle smluvních ustanovení byla dotace rozdělena do čtyř částí s rozdílným účelem použití. 

Žádost o změnu se týká části dotace, která měla být použita na vytvoření, správu, aktualizaci a údržbu 

informační internetové stránky společnosti (s informacemi a novinkami z oblasti odpadového 



hospodářství se zaměřením na potřeby měst a obcí Olomouckého kraje). Vzhledem k tomu, že tyto 

stránky byly kompletně pořízeny Olomouckým krajem, žádá příjemce, aby mohla být tato část 

finančních prostředků použita na jiný účel uvedený ve smlouvě, a to na konání workshopu na téma 

budoucnosti odpadového hospodářství.  

Návrh znění Dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/1529/2021, jenž je přílohou tohoto materiálu, reflektuje 

požadované změny. 

  

Žádost je uvedena v příloze.  

 

 


