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Název materiálu:

Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. - návrh Dohody o spolupráci při přípravě a realizaci 
stavby kanalizace Dluhonice a Kozlovice v rámci projektu "Přerov - výstavba 
levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic"

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje uzavření Dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby kanalizace Dluhonice              
a Kozlovice v rámci projektu "Přerov - výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením 
Dluhonic a Kozlovic" mezi společností Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., IČ 47674521, se sídlem 
Šířava 483/21, Přerov I-Město, a statutárním městem Přerovem, ve znění, které je přílohou důvodové 
zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova 

Rada města Přerova podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dohody            
o spolupráci při přípravě a realizaci stavby kanalizace Dluhonice a Kozlovice v rámci 



projektu "Přerov - výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic          
a Kozlovic" na své 74. schůzi konané dne 20.8.2013, usnesením č. 2729/74/9/2013.

Důvodová zpráva:

Akciová společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., IČ 47674521, se sídlem Přerov, Šířava 
483/21 (dále jen "Vodovody a kanalizace Přerov, a. s." nebo "společnost"), oslovila statutární město 
Přerov prostřednictvím svého ředitele Ing. M. Dundálka dopisem ze dne 31.1.2013 ve věci návrhu 
Dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby kanalizace Dluhonice a Kozlovice v rámci 
projektu "Přerov - výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic" 
(dále jen "Dohoda"), jehož hlavním cílem je zlepšení odtoku odpadních vod z kanalizace na území 
statutárního města, snížení množství odlehčovaných odpadních vod za dešťů a jejich odvedení k 
vyčištění do ČOV a ochrana kanalizace před vodou z řeky Bečvy za vysokých vodních stavů, dále 
výstavba čerpací stanice v Dluhonicích a výstavba kanalizace v Kozlovicích. Jak je uvedeno v 
úvodním článku Dohody, v souhrnu by realizací tohoto projektu mělo být dosaženo zlepšení kvality 
vody v řece Bečvě a zlepšení ochrany životního prostředí.   

Stavební povolení na akci „Levobřežní a pravobřežní sběrače“ bylo vydáno 22.9.2010 (prodlouženo 
10.9.2012). V rámci této akce má být realizovaná rekonstrukce a dostavba kmenových stok na pravém 
a levém břehu řeky Bečvy včetně výstavby retenčních nádrží. Cílem je zlepšit funkci kanalizačního 
systému města Přerova a realizací retenčních nádrží docílit snížení zatížení recipientu znečištěním z 
jednotné kanalizační sítě města za dešťových událostí. Stavební povolení na akci "Kanalizace Přerov 
IV-Kozlovice" bylo vydáno 15.11.2011 (prodlouženo 17.4.2013). Stavební povolení na akci "Přerov, 
Dluhonice - napojení kanalizace Dluhonice na ČOV Přerov" bylo vydáno 11.12.2012. Obě povolení 
řeší odkanalizování místních částí Přerova, kde dochází k největším problémům kvůli stávajícímu 
zneškodňování odpadních vod, které je naprosto nevyhovující a téměř neslučitelné s platnou 
legislativou. V minulých letech bylo opakovaně s městem Přerov vedeno řízení o udělení sankce v 
souvislosti s vypouštěním odpadních vod z výustí těchto místních částí Přerova. 

Za účelem realizace tohoto projektu podala společnost v rámci 39. výzvy žádost o poskytnutí dotace z 
prostředků Operačního programu životního prostředí Ministerstva životního prostředí ČR. Celkové 
náklady stavby byly společností propočteny na částku 437 mil. Kč bz DPH, z čehož náklad na 
kanalizační sběrače činí 372 mi. Kč bez DPH, náklady na napojení Dluhonic 5,8 mil. Kč bez DPH a 
náklady na vybudování kanalizace Kozlovice činí 59,4 mil Kč bez DPH. V těchto částkách jsou 
zahrnuty náklady na stavební práce a ostatní náklady bez rezervy. Financování výstavby kanalizačních 
sběračů bude zajištěno společností z dotačních prostředků, jejích vlastních zdrojů a z bankovního 
úvěru. Výstavba napojení Dluhonic a kanalizace Kozlovice bude financována z dotačních prostředků v 
předpokládaném rozsahu 70 %, tj. 45 596 tis. Kč a z finančních zdrojů poskytnutých statutárním 
městem Přerovem v předpokládaném rozsahu 30 %, tj. 19 541 tis. Kč. 

Statutární město Přerov se na financování projektu bude podílet formou účasti na zvýšení základního 
kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., a to poskytnutím finančních zdrojů v celkové 
výši maximálně 20 mil Kč. Poskytnutí těchto finančních prostředků se předpokládá v příštích dvou 
letech, kdy statutární město upíše novými peněžitými vklady 20 000 kusů kmenových akcií na jméno 
v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč, přičemž navýšení základního kapitálu 
společnosti proběhne ve dvou etapách - v roce 2014 bude tento zvýšen o 10 000 kusů nových  
kmenových akcií a v roce 2015 o dalších 10 000 kusů akcií. Statutární město Přerov se tedy touto 
Dohodou zavazuje k uzavření smluv o upsání akcií poté, co bude příslušným orgánem společnosti 
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti. V případě, 
že projekt bude společností realizován pouze částečně nebo skutečné náklady na jeho realizaci budou 
nižší než náklady předpokládané, bude rozsah zvýšení základního kapitálu a počet statutárním městem 
upisovaných akcií v rámci druhé etapy navýšení základního kapitálu odpovídajícím způsobem snížen.



Dle sdělení zástupce společnosti je v tuto chvíli značně obtížné, s ohledem na zajišťování poskytnutí 
dotace, určit přesně termíny zahájení a ukončení stavby. Z tohoto důvodu je v případě druhého zvýšení 
základního kapitálu třeba počítat s eventualitou, že finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu města 
pro rok 2015 bude nutné rozpočtovým opatřením převést do roku 2016 s tím, že úhrada na základě 
smlouvy o úpisu akcií proběhne až po schválení tohoto opatření.                      

Usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 767/17/11/2013 bod 3 přijatým na jeho 17. zasedání 
konaném dne 15.4.2013 byl schválen rozpočtový rámec ve výši 20 mil. Kč na poskytnutí finančních 
zdrojů akciové společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., na výstavbu kanalizace Kozlovice a 
napojení Dluhonic formou účasti statutárního města Přerova na zvýšení základního kapitálu 
společnosti.

Na základě rozpočtového rámce schváleného Zastupitelstvem města Přerova bude návrh rozpočtu 
statutárního města Přerova na rok 2014 obsahovat objem finančních prostředků ve výši 10,0 mil. Kč 
potřebný k úhradě první účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace 
Přerov, a. s. Současně v návrhu rozpočtu na rok 2014  bude do rozpočtového výhledu zahrnuta 
avizovaná částka pro rok 2015, která bude následně uvedena v návrhu rozpočtu na rok 2015. Z
hlediska rozpočtu města roku 2015 je nutné, aby k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu došlo v 
době, aby byla možnost uhradit emisní kurz akcií do konce roku 2015. V opačném případě bude nutné 
převést příslušné rozpočtové zdroje do roku 2016, přičemž samotná úhrada by mohla být realizována 
až po schválení příslušného rozpočtového opatření. 
Na podporu zapojení obyvatel dotčených místních částí je připravován program, na jehož základě by 
město finančně podporovalo vybudování kanalizačních přípojek k jednotlivým obytným domů.

Dne 7.5.2013 se konalo připomínkové řízení ve věci konkrétních podmínek návrhu Dohody za účasti 
ředitele společnosti Ing. M. Dundálka a zástupců dotčených odborů magistrátu. Poté, co byly 
podmínky Dohody upraveny v souladu se závěry tohoto jednání, byl oddělením právním zaslán dotaz 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to s ohledem na ev. možnost vzniku veřejné podpory v 
případě poskytnutí předmětných finančních prostředků statutárním městem Přerovem společnosti 
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. Dle doporučení zaslaného Úřadem pro ochranu hospodářské 
soutěže poskytnutí finančních prostředků na výstavbu/modernizaci infrastruktury v zásadě 
nepředstavuje veřejnou podporu, pokud je vyloučeno ovlivnění obchodu mezi členskými státy a 
narušení hospodářské soutěže. To znamená, pokud se bude projekt realizovat na trhu uzavřeném 
jakékoli konkurenci, nebude toto opatření zakládat veřejnou podporu. Ze sdělení společnosti 
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., vyplývá, že společnost podniká na uzavřeném trhu v zásadě jen 
na území okresu Přerov jen s minimálním přesahem za hranicemi okresu, přičemž území jeho 
působnosti je dáno vlastnictvím rozvodné vodovodní sítě a kanalizací se všemi navazujícími 
zařízeními, jako jsou úpravny vody, čerpací stanice, vodojemy, čistírny odpadních vod. K ovlivnění 
hospodářské soutěže a obchodu by nemělo dojít, jelikož společnost dle ujištění jejího zástupce 
nepodniká na trzích s jinými službami, nemá k dispozici žádnou infrastrukturu ani příslušná oprávnění 
k těmto činnostem.

K článku 3.2. písm. c) Dohody:
Vodoprávní úřad se bude pravidelně účastnit kontrolních prohlídek během výstavby kanalizace, na 
kterých je možné přímo v terénu řešit předem nepředvídatelné situace, které by mohly být následně při 
kolaudačním řízení, resp. při povolování zkušebního provozu, problematické nebo by vyžadovaly další 
řízení – např. řízení o změně stavby před jejím dokončením, čímž by mohly být ohroženy termíny 
dokončení stavby nebo termín jejího uvedení do zkušebního (trvalého) provozu.

K článku 3.2. písm. b) i c) Dohody:
Na podnět investora vodoprávní úřad provede u majitele nemovitosti, který nebude respektovat 
přepojení své nemovitosti na nově vybudovaný kanalizační řad, dozor ve smyslu zákona o 
vodovodech a kanalizacích, kdy bude kontrolováno zejména splnění ustanovení § 18 tohoto zákona –
a to: „V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do 



kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy.“ Pokud bude zjištěno, že dochází k porušování 
tohoto ustanovení, je vodoprávní úřad oprávněn zahájit řízení o přestupku, popř. správním deliktu.“

Součástí této předlohy je návrh Dohody mezi statutární městem Přerovem a společností Vodovody a 
kanalizace Přerov, a. s. a dopis ředitele společnosti ze dne 31.1.2013.


