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Žádost o poskytnutí dotace mimo dotační řízení na realizaci
zpevněné plochy před hangárem na letišti

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. neschvaluje/schvaluje
poskytnutí dotace mimo dotační řízení Aeroklubu Hranice z.s., B.Němcové II 573, 753 61
Hranice IV - Drahotuše, na realizaci zpevněné plochy před hangárem (pozemek p.č. 702/4,
702/2) ve výši 800.000,- Kč dle znění důvodové zprávy

Důvodová zpráva:
Město Hranice obdrželo od Aeroklubu Hranice z.s., žádost o dotaci mimo grantové řízení na
realizaci "Zpevněné plochy před hangárem na letišti" ve výši 800.000 Kč.
Aeroklub Hranice z.s. uzavřel s Městem Hranice v roce 2014 Smlouvu o právu provést
stavbu "Zpevněná plocha před hangárem" na pozemcích p.č.702/2 a 702/4 v k.ú. Drahotuše.
Na tuto stavbu bylo také vydáno územní rozhodnutí č.j.OSUZPD/10858/14-4.
Aeroklub Hranice z.s., požádal v letošním roce, Olomoucký kraj o získání dotace ve výši
900.000 Kč. Předpokládané rozpočtové náklady na výstavbu zpevněné plochy před
hangárem jsou 1.765.000 Kč bez DPH. Žádost byla podána na OLK v Programu na podporu
výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje. Podmínkou
získání dotace je vícezdrojové financování akce.
Dle vyjádření Aeroklubu Hranice z.s.,
Na tuto akci není požadováno Leteckým stavebním úřadem Praha stavební povolení, pouze
Územní rozhodnutí, které bylo vydáno Stavebním úřadem Hranice a je platné, protože
stavba byla zahájena a přerušena pro neudělení dotace.
Smlouva s OLK na dotaci na tuto akci ve výši 900.000 Kč pro letošní rok je již podepsána.
Přehled čerpání dotací a grantů Aeroklubu Hranice z.s., od Města Hranice
2015

104.000 Kč

tlumič hluku letadla

grantové řízení

2016

60.000 Kč

2017

149.000 Kč

oprava střechy hangáru

grantové řízení

2018

208.000 Kč

oprava fasády hangáru

grantové řízení

450.000 Kč

uložiště PHM

mimo grantové řízení

PD - palivové hospodářství grantové řízení

Grantové řízení na podporu investic a opravu tělovýchovných zařízení, kulturních zařízení a
zařízení sociálních služeb dle směrnice QI 60-01-10 pro rok 2019 již proběhlo. Finanční
prostředky ve výši 1.000.000 Kč již byly na základě žádostí přerozděleny.
Rada města svým usnesením 446/2019 - RM 13 ze dne 11. 06. 2019 nedoporučila
zastupitelstvu města z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města schválit
poskytnutí dotace mimo dotační řízení Aeroklubu Hranice z.s., B.Němcové II 573, 753 61
Hranice IV - Drahotuše, na realizaci zpevněné plochy před hangárem (pozemek p.č. 702/4,
702/2) ve výši 800.000 Kč
vyjádření finančního odboru :
rozpočet města v současné době nedisponuje volnými finančními prostředky, které by
mohly být využity k financování předmětné dotace.
Bez připomínkového řízení
Přílohy:
Aeroklub Hranice.pdf
letiště dlažba plocha.pdf
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