
Dohoda 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“ 
uzavřená podle ust. § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, mezi

1. obchodní společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 
     se sídlem: Přerov - Přerov I - Město, Šířava 483/21, PSČ 750 02, IČ: 47674521,
     zapsanou v OR vedeném KS v Ostravě oddíl B, vložka 675, jednající předsedou   
     představenstva MUDr. Michalem Chromcem (dále jen „VaK Přerov, a.s.“) na straně jedné

a

2. Statutárním městem Přerov
     se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, PSČ 750 11, IČ: 00301825,
     jednající Ing. Jiřím Lajtochem, primátorem statutárního města (dále jen „město Přerov“)
     na straně druhé 

takto:

Čl. 1. Vymezení účelu dohody

1.1.  VaK Přerov, a.s. podal v rámci 39. výzvy žádost o poskytnutí dotace z prostředků 
Operačního programu životního prostředí Ministerstva životního prostředí ČR (dále jen 
„OPŽP“) pro projekt s názvem „Přerov – výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače 
s napojením Dluhonic a Kozlovic“ (dále jen „projekt“). Ke dni uzavření této dohody  je 
žádost akceptována ze strany SFŽP pod akceptačním číslem 12132651. V rámci projektu je 
připravována výstavba levobřežního sběrače – hlavní stoky A1 s retenční nádrží na ulici 
Tovačovská a kmenová stoka N s retenční nádrží na nábřeží Dr. E. Beneše (dále jen 
„kanalizační sběrače“) a  výstavba napojení kanalizace z Dluhonic na čistírnu odpadních 
vod (dále jen „napojení Dluhonic“) a dále výstavba kanalizace v Kozlovicích 
s přečerpáním odpadních vod do kanalizace města Přerova (dále jen „kanalizace 
Kozlovice“), což je v zájmu občanů města Přerova. 

         Hlavním cílem projektu je zlepšení odtoku odpadních vod z kanalizace na území města 
Přerova, snížení množství odlehčovaných odpadních vod za dešťů a jejich odvedení 
k vyčištění do ČOV a také ochrana kanalizace před vodou z řeky Bečvy za vysokých 
vodních stavů. Kanalizace místní části Dluhonice bude doplněna o čerpací stanici, kterou se 
odpadní vody přečerpají do kanalizačního sběrače A. V Kozlovicích bude provedena 
výstavba kanalizace Kozlovice podle projektu města Přerova a odpadní vody se budou 
přečerpávat do kanalizace na ul. Dvořákova v Přerově. V souhrnu bude tedy realizací 
projektu dosaženo zlepšení kvality vody v řece Bečvě a zlepšení ochrany životního 
prostředí. V případě poskytnutí dotace na projekt a jeho realizaci tak bude mít město Přerov 
vyřešeno odkanalizování a čištění odpadních vod z místních částí Dluhonice a Kozlovice v
technickém rozsahu podle zpracované realizační dokumentace stavby z 02/2013.
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1.2.  Účelem této dohody je sjednat podmínky spolupráce VaKu Přerov, a.s. a města Přerova na 
přípravě, financování a realizaci projektu a jeho uvedení do provozu. 

Čl. 2. Příprava a realizace projektu

2.1.  Ve fázi akceptované žádosti o dotaci na realizaci projektu z prostředků OPŽP jsou 
propočteny celkové náklady stavby na částku 437 mil. Kč bez DPH, z čehož náklad na 
kanalizační sběrače činí 372 mil. Kč, náklady na napojení Dluhonic činí 5,8 mil. Kč a 
náklady na vybudování kanalizace Kozlovice činí 59,4 mil. Kč. V těchto částkách jsou 
zahrnuty náklady na stavební práce a ostatní náklady bez rezervy. V těchto částkách není 
zahrnuta DPH v zákonem stanovené výši.  

2.2. V době uzavření této dohody jsou předpokládány tyto rámcové termíny jednotlivých etap   
         přípravy a realizace projektu:

 Vydání rozhodnutí o registraci stavby                          10/2013
 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace 03/2014  
 Ukončení výběrových řízení na správce stavby,           

                zhotovitele a financující banku 12/2013  
 Zahájení výstavby 01/2014
 Ukončení výstavby 09/2015
 Vyhodnocení projektu 06/2016

2.3.  V žádosti o poskytnutí dotace jsou uvedeny celkové předpokládané náklady projektu. Po 
vyčlenění nákladů na stavbu kanalizačních sběračů jsou stavební a ostatní náklady na 
vybudování dílčích staveb, to je napojení Dluhonic a kanalizace Kozlovice, následující:
    napojení Dluhonic (UČ5) 5 784 tis. Kč (bez DPH)  
    kanalizace Kozlovice (UČ6) 59 353 tis. Kč (bez DPH)

Celkem 65 137 tis. Kč (bez DPH)
2.4.  Financování výstavby kanalizačních sběračů zabezpečí VaK Přerov, a.s. z dotačních 

prostředků, vlastních zdrojů a z bankovního úvěru. Výstavba napojení Dluhonic a 
kanalizace Kozlovice bude financována z dotačních prostředků v předpokládaném rozsahu 
70 %, to je 45 596 tis. Kč, a finančních zdrojů poskytnutých městem Přerovem 
v předpokládaném rozsahu 30 %, to je 19 541 tis. Kč. 

Čl. 3. Závazky účastníků dohody při přípravě, financování a realizaci projektu

3.1. VaK Přerov, a.s. se zavazuje:

a) Na základě akceptace žádosti o poskytnutí dotace pokračovat na další přípravě projektu a 
následné realizaci.

b) Zabezpečit dofinancování nákladů na realizaci projektu v objemu převyšujícím poskytnutou 
dotaci a finanční zdroje poskytnuté městem Přerovem z vlastních zdrojů a ze zdrojů 
získaných formou bankovního úvěru.

c) Finanční zdroje poskytnuté městem Přerovem dle této dohody VaKu Přerov, a.s. způsobem 
dále popsaným použít výhradně na přípravu a realizaci stavby napojení Dluhonic a 
kanalizace Kozlovice. V případě použití těchto finančních prostředků v rozporu s účelem této 
dohody stanoveným v čl. 1 dohody, bude postupováno podle ust. § 22 zákona                         
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č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, včetně penalizace.  

3.2. Město Přerov se zavazuje:

a) Poskytnout VaKu Přerov, a.s. finanční zdroje na výstavbu kanalizace Kozlovice a napojení 
Dluhonic ve výši maximálně 20 mil. Kč způsobem a v termínech popsaných v čl. 4. této 
dohody.  

b) Po dobu realizace projektu vyvíjet aktivní součinnost co se týče zapojení obyvatel dotčených 
místních částí do tohoto projektu, aniž by však město Přerov na sebe přebíralo jakékoli další 
finanční závazky. V případě, že nedojde k přímému napojení všech zdrojů odpadních vod do 
kanalizace, nevzniká VaKu Přerov, a s., žádné právo na náhradu škody vůči městu Přerovu v 
této souvislosti vzniklé. 

c) Účinně spolupracovat s VaKem Přerov, a.s. při přípravě a realizaci projektu a jeho uvedení 
do provozu.

Čl. 4. Vymezení podmínek spoluúčasti města Přerova na financování projektu

4.1.   Spoluúčast města Přerova na financování projektu bude realizována formou účasti města 
Přerova na zvýšení základního kapitálu VaKu Přerov, a.s. s tím, že město Přerov upíše 
v rámci zvýšení základního kapitálu novými peněžitými vklady 20.000 kusů nových 
kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč.  
Emisní kurz takto upisovaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě a bude činit 
1.000,- Kč za jednu akcii. Emisní kurz upsaných akcií bude splatný na za tím účelem 
VaKem Přerov, a.s. založený bankovní účet ve lhůtě stanovené v usnesení příslušného 
orgánu VaKu Přerov, a.s. o zvýšení základního kapitálu, respektive ve smlouvě o upsání 
akcií. Návrh této smlouvy bude zaslán městu Přerovu tak, aby smlouva se všemi jejími 
podstatnými náležitostmi, včetně termínu splatnosti emisního kurzu upisovaných akcií, 
mohla být předložena k projednání a schválení Zastupitelstvu města Přerova.    

4.2.  Spoluúčast města Přerova na financování projektu způsobem popsaným v odstavci 4.1. 
tohoto článku bude realizována ve dvou etapách na základě dvou rozhodnutí příslušného 
orgánu VaKu Přerov, a.s. o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitými 
vklady, a to takto:  

a) Při prvním zvýšení základního kapitálu, o kterém rozhodne příslušný orgán VaKu 
Přerov, a.s. nejdříve 1.6.2014 a nejpozději do 30.10.2014  bude základní kapitál zvýšen o 
10.000 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč jejich 
upsáním s možností využití přednostního práva akcionářů VaKu Přerov, a.s. nebo 
v případě rozhodnutí valné hromady VaKu Přerov, a.s. o vyloučení přednostního práva 
akcionářů na úpis těchto akcií, jejich upsáním předem určeným zájemcem, to je městem 
Přerovem. Pro případ, že příslušný orgán VaKu Přerov, a.s. rozhodne o tomto zvýšení 
základního kapitálu, zavazuje se město Přerov upsat ve lhůtě v rozhodnutí stanovené nové 
akcie s maximálním využitím svého přednostního práva na jejich úpis, respektive uzavřít 
s VaKem Přerov, a.s. smlouvu o upsání 10.000 kusů nových akcií, ve lhůtě do 14 dnů ode 
dne schválení této smlouvy Zastupitelstvem města Přerova a uhradit emisní kurz takto 
upsaných akcií ve lhůtě a na bankovní účet v rozhodnutí VaKu Přerov, a.s. o zvýšení 
základního kapitálu, respektive ve smlouvě o upsání akcií uvedené. 
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b) Při druhém zvýšení základního kapitálu, o kterém rozhodne příslušný orgán VaKu 
Přerov, a.s. nejdříve 1.10.2015 a nejpozději do 31.12.2015 bude základní kapitál zvýšen o 
10.000 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč jejich 
upsáním s možností využití přednostního práva akcionářů VaKu Přerov, a.s. nebo 
v případě rozhodnutí valné hromady VaKu Přerov, a.s. o vyloučení přednostního práva 
akcionářů na úpis těchto akcií, jejich upsáním předem určeným zájemcem, to je městem 
Přerovem. Pro případ, že příslušný orgán VaKu Přerov, a.s. rozhodne o tomto zvýšení 
základního kapitálu, zavazuje se město Přerov upsat ve lhůtě v rozhodnutí stanovené nové 
akcie s maximálním využitím svého přednostního práva na jejich úpis, respektive uzavřít 
s VaKem Přerov, a.s. smlouvu o upsání 10.000 kusů nových akcií ve lhůtě do 14 dnů ode 
dne schválení této smlouvy Zastupitelstvem města Přerova a uhradit emisní kurz takto 
upsaných akcií ve lhůtě a na bankovní účet v rozhodnutí VaKu Přerov, a.s. o zvýšení 
základního kapitálu, respektive ve smlouvě o upsání akcií uvedené. 

4.3.  Pro případ, že projekt bude VaKem Přerov, a.s. realizován pouze částečně, nebo pro případ, 
že skutečné náklady na realizaci projektu budou nižší než náklady uvedené v článku 2 
odstavec 2.3. této dohody, budou rozsah zvýšení základního kapitálu VaKu Přerov, a.s. a 
počet městem Přerovem upisovaných akcií, v rámci druhého zvýšení základního kapitálu  
dle odstavce 4.2. písm. b) tohoto článku této dohody odpovídajícím způsobem sníženy. 

4.4.  Město Přerov je oprávněno kontrolovat použití poskytnutých finančních prostředků k účelu 
stanovenému touto dohodou a požadovat předložení vyúčtování jejich použití. VaK Přerov, 
a. s., se zavazuje městu Přerovu na jeho písemnou žádost tuto kontrolu umožnit.

Čl. 5. Ostatní ujednání

5.1. Tuto dohodu projednalo a schválilo Zastupitelstvo města Přerova na svém zasedání dne 
…….. a přijalo k ní usnesení č. ……. Město Přerov prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byla  
splněna podmínka platnosti tohoto právního úkonu jeho předchozím schválením 
Zastupitelstvem města Přerova. 

5.2.  Pro případ, že před úpisem akcií městem Přerov dle čl. 4. této dohody dojde ke snížení  
celkových finančních nákladů projektu, případně finančních nákladů podprojektu, to je 
realizace napojení Dluhonic či kanalizace Kozlovice, prohlašují účastníci této dohody, že 
změní výši a případně termíny realizace spoluúčasti města Přerova na financování projektu 
uvedené v čl. 4. této dohody uzavřením dodatku k ní. Pro účely uplatnění tohoto ujednání se 
má za to, že celkové finanční náklady jsou počítány ve výši bez DPH. 

5.3.  Účastníci této dohody sjednávají následující rozvazovací podmínky:
a)   v případě, že dotace z prostředků OPŽP na realizaci projektu nebude VaKu Přerov, a.s. 

poskytnuta, tato dohoda se od počátku ruší,
b)  v případě, že dotace z prostředků OPŽP na realizaci projektu bude VaKu Přerov, a.s. 

poskytnuta v rozsahu nižším než 60 % celkových předpokládaných nákladů stavby (čl. 
2. odstavec 2.1. této dohody), tato dohoda se od počátku ruší.

5.4.  Pokud se jakékoliv ustanovení této dohody stane neúčinným, neplatným nebo nejasným, 
zejména dostane-li se do rozporu s platnými právními předpisy nebo jejich pozdějším 
výkladem či pozdějšími požadavky ze strany Komise Evropských společenství či jiného 
příslušného orgánu, nebude to mít vliv na platnost dohody jako celku. Neúčinné, neplatné 
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nebo nejasné ustanovení této dohody bude nahrazeno takovým ustanovením, které bude co 
nejblíže úmyslu smluvních stran a deklarovanému účelu a cíli této dohody. 

5.5. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma jejími účastníky. 
5.6. Tato dohoda je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každý z jejích 

účastníků. 
5.7.  Tuto dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma jejími účastníky.  
5.8.  Účastníci této dohody prohlašují, že dohoda byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné 

vůle, určitě a srozumitelně, s úmyslem spojit s ní účinky, které právní předpisy s takovým 
úkonem spojují a na důkaz toho připojují podpis osob oprávněných účastníky zastupovat. 

V Přerově dne…………….                                                   V Přerově dne…………….

…………………………….                                                 ……………………………………
Ing. Jiří Lajtoch MUDr. Michal Chromec
primátor předseda představenstva
Statutárního města Přerov                                                           Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.


