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Název návrhu: 

Poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s 

realizací integrovaného nástroje ITI (Integrated Territorial Investments - Integrované územní 

investice) v Olomoucké aglomeraci, které nebudou financovány pomocí finanční podpory 

poskytované příjemci jako nositeli ITI z Operačního programu Technická pomoc na období 2023-

2029, a to mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem a statutárním městem Olomouc, IČ: 

00299308, se sídlem Horní náměstí 583, Olomouc jako příjemcem. Veřejnoprávní smlouva o 

poskytnutí dotace bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2029 a výše dotace za kalendářní rok bude 

činit 7,- Kč za rok 2023 a 10,- Kč za roky 2024-2029 za každého obyvatele poskytovatele k 1. lednu 

příslušného roku. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Stanovisko Kanceláře tajemníka 

Kancelář tajemníka doporučuje schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na výkon činností 

souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI dle návrhu na usnesení. 

 

Stanovisko Odboru řízení projektů a investic, oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a 

dotací 

Odbor řízení projektů a investic nemá k předloženému materiálu připomínek. ITI Olomoucké 

aglomerace je jedním z nástrojů, které město Přerov využívá ke spolufinancování svých projektů. 

 

 

 

 



Stanovisko Odboru ekonomiky 

Předmětný objem finančních prostředků bude zahrnut do návrhu rozpočtu statutárního města Přerova 

na rok 2023. Na další roky budou potřebné finanční prostředky zahrnuty do střednědobého výhledu 

rozpočtu statutárního města Přerova a následně vždy do rozpočtu na příslušný rok. 

 

Důvodová zpráva: 

Již od roku 2013 statutární město Přerov spolu se statutárním městem Olomouc a městem Prostějovem 

tvoří Olomouckou aglomeraci, pro kterou Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy (RARSM) 

vypracovala strategii, na jejímž financování se podílela všechna tři města. Na podzim roku 2016 byla 

Integrovaná strategie schválena všemi příslušnými řídicími orgány operačních programů a samotná 

realizace tohoto integrovaného nástroje byla následně ihned zahájena.  

Nositelem Integrované územní strategie je Příjemce (statutární město Olomouc), který je dle 

Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém 

období EU 2021-2027 odpověden za přípravu a realizaci integrovaného nástroje ITI v Olomoucké 

aglomeraci, za naplňování principu partnerství a koordinaci aktivit relevantních aktérů, za sběr 

projektových záměrů přispívajících k plnění cílů Integrované územní strategie jako celku i za 

monitoring a evaluaci tohoto integrovaného nástroje. V návaznosti na uzavřené Memorandum 

o spolupráci a společném postupu při přípravě na čerpání dotací v plánovacím období EU 2014-2020 

(ze dne 30. 4. 2013) mezi statutárními městy Olomouc, Prostějov a Přerov a nutnosti společného 

postupu při hospodářském rozvoji spojeného s kvalitou života v metropolitní oblasti byla mezi 

Příjemcem a Poskytovatelem dotace uzavřena první veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na 

výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI pro programové období EU 2014-

2020, na roky 2017-2023 ve výši 3,- Kč za každého obyvatele poskytovatele (v našem případě 

statutárního města Přerova).  

Nyní Příjemce podal novou žádost o poskytnutí dotace na finanční zabezpečení některých činností 

spojených s realizací Integrované územní strategie pro programové období EU 2021-2027, na roky 

2023-2029. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného 

nástroje ITI, jako jediný možný právní prostředek k spolufinancování Integrované územní strategie, 

bude uzavírána samostatně se všemi obcemi s rozšířenou působností v rámci nového vymezení 

Olomoucké aglomerace (s městy: Prostějov, Přerov, Hranice, Šternberk, Uničov, Litovel, Lipník nad 

Bečvou, Konice). 

Žádost, resp. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících 

s realizací integrovaného nástroje ITI je právním zastřešením již probíhajících činností pro roky 2023-

2029. V letech 2020 až 2022 byla Příjemcem (statutárním městem Olomouc) financována příprava 

Integrované územní strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027 (dále jen 

„Integrovaná územní strategie“) z vlastních zdrojů a za pomoci dotačních prostředků z OPTP 2014-

2020. Dne 19.01.2022 byla Integrovaná územní strategie schválena Řídicím výborem Strategie ITI 

Olomoucké aglomerace, následně dne 07.03.2022 Zastupitelstvem města Olomouce.  

Dotace poskytnutá z rozpočtu Poskytovatele bude použita jako jeden ze zdrojů financování, kterým 

Příjemce hradí výdaje na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI 

v Olomoucké aglomeraci, jež nebudou financovány pomocí finanční podpory poskytované Příjemci 

jako nositeli ITI z Operačního programu Technická pomoc. Příjemce žádá o dotaci na období od roku 

2023 do roku 2029. V novém programovém období EU 2021-2027 dle pravidla „n+2“ budou finanční 

prostředky z operačních programů využité v rámci ITI čerpány do konce roku 2029, tj. do druhého 

rozpočtového roku následujícího po posledním roce programového období EU 2021-2027. 

Příjemce z vlastních zdrojů navíc hradí další výdaje spojené s realizací ITI: 

 provozní výdaje (spojené s vytvořením zázemí pro pracovníky zabývajícími se agendou ITI 

u nositele – kanceláře, PC včetně software, kancelářské potřeby; režijní náklady, energie – cca 

11 tis. Kč/zaměstnanec/měsíc – tj. při počtu 8 pracovníků cca 1,1 mil. Kč/rok), 

 mzdové výdaje pracovníků zabývajícími se agendou ITI, které nejsou hrazeny z Operačního 



programu Technická pomoc (vedoucí odboru, vedoucí oddělení, projektová manažerka 

projektů na řízení Integrované strategie, sekretářka/hospodářka, administrativní pracovnice), 

 další výdaje související s komunikačními aktivitami nositele ITI a územím/značkou 

„Olomoucká aglomerace“. 

Příjemce žádá o dotaci ve výši odpovídající částce, která bude vypočtena za příslušný kalendářní rok a 

bude činit v roce 2023 7,- Kč za každého obyvatele Poskytovatele a v letech 2024-2029 10,- Kč za 

každého obyvatele Poskytovatele, přičemž celkový počet obyvatel pro příslušný kalendářní rok bude 

zjištěn z publikace „Počet obyvatel v obcích k 1. 1. (rok)“ zveřejněné v daném roce k 30.4. Českým 

statistickým úřadem. 

Vyúčtování poskytnutých dotací dle uzavřených veřejnoprávních smluv bude provedeno souhrnně za 

kalendářní rok s uvedením soupisu příjmů ze všech poskytnutých dotací, soupisu celkových 

uskutečněných výdajů a údaje o výdajích či procentuální části výdajů (procentuálním podílu) 

hrazených z příslušné poskytnuté dotace. V případě nedočerpání souhrnně poskytnuté dotace bude 

poskytovateli vrácena příslušná část dotace (dle procentuálního vyjádření příslušné poskytnuté dotace 

na celkovém součtu všech poskytnutých dotací). 

Přílohy: 

 Návrh znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s 

realizací integrovaného nástroje ITI (včetně přílohy – žádosti o poskytnutí dotace). 

 Seznam strategických projektů územního integrovaného řešení, schválený Radou města Přerova 

na 93. schůzi 21.09.2022 usnesením č. 3463/93/5/2022. 

  

Rada města Přerova na své 93. schůzi 21.09.2022 usnesením č. 3464/93/5/2022 po projednání 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na 

výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI (Integrated Territorial Investments - 

Integrované územní investice) v Olomoucké aglomeraci, které nebudou financovány pomocí finanční 

podpory poskytované příjemci jako nositeli ITI z Operačního programu Technická pomoc na období 

2023-2029, a to mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem a statutárním městem Olomouc, 

IČ: 00299308, se sídlem Horní náměstí 583, Olomouc jako příjemcem. Veřejnoprávní smlouva o 

poskytnutí dotace bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2029 a výše dotace za kalendářní rok bude 

činit 7,- Kč za rok 2023 a 10,- Kč za roky 2024-2029 za každého obyvatele poskytovatele k 1. lednu 

příslušného roku.  

 

 


