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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 28.8.2015

Návrh pro 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 9. 2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb
Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
Mgr. Veronika Stejskalová, Mgr.
Ing.arch. Klára Koryčanová, Ing. arch.

Název návrhu:

Protipovodňová opatření v Přerově na nábř. Dr. E. Beneše

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření Smlouvy o účasti na programu 129 260 mezi smluvními stranami Českou 
republikou - Ministerstvem zemědělství ČR, IČ 00020478, se sídlem Těšnov 17, Praha 1 jako 
Správcem programu, Povodím Moravy, s.p., IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, Brno 
jako Žadatelem a Statutárním městem Přerovem, IČ 00301825, se sídlem Bratrská 709/34, 
Přerov jako Navrhovatelem, dle přílohy č. 1.

2 schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako obdarovaným a 
Povodím Moravy s.p., IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 11, Brno jako dárcem. Předmětem 
daru jsou liniová protipovodňová opatření včetně mobilních hrazení a spodní stavby, dále 
zabudované prvky mobilního hrazení a vlastní mobilní hrazení. 
Darování bude realizováno tak, že nejprve bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí 
darovací, dle přílohy č. 2, mezi statutárním městem Přerov jako budoucím obdarovaným a 
Povodím Moravy s.p. jako budoucím dárcem, kdy se smluvní strany zavazují, že nejdřívě po 
deseti letech ode dne kolaudace stavby předloží budoucí dárce vládě návrh na schválení 
bezúplaného převodu předmětu daru do vlastnictví budoucího obdarovaného. 
Smluvní strany jsou povinny darovací smlouvu uzavřít do 120 dnů ode dne odeslání smlouvy 
budoucímu obdarovanému.

3 schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu dokumentace a postoupení práv na 
investiční akci s názvem: "Protipovodňová opatření v Přerově na nábřeží Dr. Edvarda 
Beneše“ ve znění dle Přílohy č. 3 mezi statutárním městem Přerovem, IČ 00301825 jako 
převodcem, státním podnikem Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 932/11, 602 00, IČ 



70890013 jako nabyvatelem a zpracovateli dokumentací: AGPOL s.r.o., IČ: 28597044, 
Olomouc-Hodolany, Jungmannova 153/12, 779 00, AQUATIS a.s. (do 28.7.2015 v OR jako 
Pöyry Environment a.s.), IČ: 46347526, Brno-Veveří, Botanická 834/56, 602 00, ZAHRADA 
Olomouc s.r.o., IČ: 48395013, Olomouc, Železniční 469/4,772 11, RNDr. Pavel Vavrda, IČ: 
18465137, Olomouc-Povel, Schweitzerova 116/28, 779 00. Předmětem bezúplatného převodu 
jsou dokumentace pro stavební povolení (DSP) + dokumentace provedení stavby (DPS), 
dokumentace pro ohlášení stavby, dokumentace pro územní řízení (DÚŘ), projekt náhradní 
výsadby a zpráva o inženýrsko – geologickém průzkumu, v celkové pořizovací hodnotě 775 
512,9 Kč vč. DPH. Předmětem postoupení práv a povinností spojených s vyjmenovanými 
dokumentacemi jsou zejména práva ze smluv o dílo na zhotovení dokumentací, práva a 
povinnosti vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení, souhlasu s provedením 
ohlášeného stavebního záměru, z rozhodnutí o povolení kácení dřevin, užívací práva ve 
smyslu autorského zákona, to vše v rámci předmětné investiční akce.

4 pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právních jednání dle bodů 
1-3 návrhu na usnesení včetně jejich podpisu.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit usnesení v předloženém znění.

Odbor koncepce a strategického rozvoje 

Odbor koncepce a strategického rozvoje doporučuje schválit usnesení v předloženém znění

Důvodová zpráva:

Odbor koncepce a strategického rozvoje v rámci realizace protipovodňových opatření v Přerově v r. 
2012 pořídil dokumentaci "Protipovodňová ochrana Přerov, nábř. Dr. E. Beneše" pro územní 
rozhodnutí a "Protipovodňová opatření v Přerově na nábř. Dr. E. Beneše" a projektovou dokumentaci
"Protipovodňová opatření v Přerově na nábř. Dr. E. Beneše - SO 01.2. Obnova chodníku" pro stavební 
povolení a provádění stavby.
Projekt řeší stavbu železobetonové zídky, která je součástí protipovodňových opatření v Přerově. 
Jedná se o navýšení pravobřežní břehové hrany koryta vodního toku Bečvy pomocí železobetonové 
zídky s výškou nad terénem do 1,1 m v úseku mezi mosty Legií a mostem Míru. Součástí návrhu PPO 
je i opatření na kanalizační síti, a to na odlehčovací výusti profilu 800/1100. Zde bude vybudována 
železobetonová hradidlová komora s uzávěrem, tím se zabrání zpětnému vzdutí kanalizační stoky. 
Podél navrhované zídky bude po levé straně zídky provedena obnova chodníku pro pěší.
Dokumentaci pro územní rozhodnutí zpracovala společnost Pöyry Environment a.s. na základě 
Smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 10. 2011. Cena díla činila 334.800,- Kč vč. DPH. 
Projektovou dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby zpracovala firma AgPOL s.r.o. 
Smlouva o dílo byla uzavřena dne 01. 10. 2012. Celková cena díla činila 418.932,- Kč vč. DPH. 
V současné době je na stavbu vydáno územní rozhodnutí č.j. MMPr/106072/2012/KJ ze dne 
27.8.2012, nabytí právní moci 02. 10. 2012, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru č.j. 
MMPr/010983/2013/BO ze dne 22. 01. 2013 a stavební povolení č.j. MMPr/010632/2013/BS ze dne 
30. 01. 2013, nabytí právní moci 20. 02. 2013.
Dokumentaci náhradní výsadby a řešení kácení dřevin zpracovala firma ZAHRADA Olomouc s.r.o. na 
základě objednávky č.6005/2015. Celková cena za tuto dokumenatci činila 21 780 , vč. DPH. Na 
základě této dokumentace bylo vydáno Odborem stavebního úřadu a životního prostředí rozhodnutí o 
povolení kácení dřevin, které nabylo právní moci dne 15.7.2015.
Projektová dokumentace byla projednávána a zpracována v úzké součinnosti s Povodím Moravy s. p. 
Výsledkem stavby bude zvýšení protipovodňové ochrany obyvatel města a snížení materiálních škod 



na pravém břehu řeky Bečvy.

Realizaci akce je možné spolufinancovat z dotačního programu Ministerstva zemědělství "Podpora
prevence před povodněmi III". 
Žadatelem o dotaci a samotným investorem musí být dle podmínek programu Povodí Moravy s.p. 
Před podáním samotné žádosti o dotaci musí ale obec, tj. město Přerov předložit na Ministerstvo 
zemědělství žádost o posouzení Návrhu protipovodňového opatření. Součástí Návrhu je zpracovaná 
projektová dokumentace i s vydaným patřičným povolením. Žádost o posouzení návrhu byla 
Ministerstvu zemědělství předložena v září 2014, návrh byl kladně posouzen a Povodí Moravy, s.p. 
tak může připravit a podat žádost o dotaci. Samotná realizace by pak mohla proběhnout v roce 2016. 
Předpokládané náklady na vybudování stavby činí 28,5 mil. Kč vč. DPH. V případě, že žádost o dotaci 
bude úspěšná, tak Statutární město Přerov se bude finančně spolupodílet na realizaci stavby ve výši 
15% nákladů. Proto bylo nutné vyčlenit v rozpočtu města pro r.2015 patřičné finanční prostředky -
rozpočtové opatření ve výši 4,4 mil.Kč schválilo zastupitelstvo města na svém 7.zasedání dne 8.6.2015 
usnesením č.169/7/4/2015
Pro účely dotace musí město Přerov s Povodím Moravy a Ministerstvem zemědělství uzavřít níže 
uvedené smlouvy, které jsou přílohou tohoto materiálu: 
- Smlouvu o účasti na Programu 129 260 a po rozhodnutí o dotaci následně Smlouvu o financování 
akce,
- Smlouvu o smlouvě budoucí darovací, 
- Smlouvu o výpůjčce,
- Smlouvu o bezúplatném převodu dokumentace a převodu práv,
- Smlouvu o zřízení věcného břemene- služebnosti.

Veškeré smlouvy jsou již odsouhlaseny oběma smluvními stranami a jejich text je finální.

Pro doplnění materiálu přikládáme taktéž smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí v majetku města 
Přerova, jejíž text bude předložen ke schválení Radě města Přerova dne 17.9.2015, přičemž záměr 
výpůjčit pozemky města Přerova bude na úřední desce Magistrátu města Přerova zveřejněn ve dnech 
26.8.2015-9.9.2015, a dále smlouvu o budoucím zřízení služebnosti, jejíž text byl schválen Radou 
města Přerova dne 25.8.2015.

Předloženým materiálem bude smluvně ošetřena investiční akce s názvem "Protipovodňová 
opatření v Přerově na Nábřeží Dr. E. Beneše", která bude z velké části financována z dotačního 
programu Ministerstva zemědělství ČR "Podpora prevence před povodněmi III". Příjemcem 
dotace bude státní podnik Povodí Moravy, statutární město Přerov se na akci bude spolupodílet 
částkou ve výši 15% nákladů, tj. cca 4,4, mil. Kč. Protipovodňové opatření bude chránit část 
města Přerova před účinky velkých vod při návrhovém průtoku Q50.


