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Číslo smlouvy půjčitele: Číslo smlouvy vypůjčitele: 

SMLOUVA O VÝPŮJČCE
uzavřená podle ustanovení § 1293 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů,  

Článek 1.
Smluvní strany:

Povodí Moravy, s.p.
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 13565
se sídlem:                                          Dřevařská 11, 602 00 Brno
zastoupený:                                         RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČ: 70890013
DIČ:                                                   CZ70890013
bankovní spojení:     Komerční banka, a.s., pobočka Brno - venkov 

č. ú. 29639641/0100

na straně druhé (dále jen „vypůjčitel“) 

a 

Statutární město Přerov
se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I- Město, 750 02  Přerov

zastoupené: Pavlem Košutkem, náměstkem primátora
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825
bankovní spojení: 19-1884482379/0800

na straně jedné (dále jen „půjčitel“)

uzavírají níže uvedeného data tuto smlouvu o výpůjčce:

Článek 2. 
Úvodní ustanovení

1) Půjčitel má zájem jako chráněný subjekt a budoucí vlastník protipovodňového opatření popř. jeho 

samostatných částí - účastnit se ve smyslu Pravidel České republiky - Ministerstva zemědělství pro 

poskytování finančních prostředků (dále jen Podpora) v oblasti vod a způsobu kontroly jejich užití platných v 

daném aktuálním roce (dále jen Pravidla), za podmínek dále v této smlouvě uvedených - programu 129 260 

„Podpora prevence před povodněmi III“ (dále jen Program) za účelem vybudování dále specifikované stavby 

protipovodňového opatření (dále jen „Protipovodňové opatření“).

2) Protipovodňové opatření bude sloužit k protipovodňové ochraně části města Přerov před účinky velkých 
vod při návrhovém průtoku Q50 dle technických poznatků platných v době uzavření smlouvy. Je 
specifikováno projektem pro stavební povolení a pro provedení stavby – zpracovatel AgPOL, s.r.o., IČ 
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28597044, Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, č. zakázky 2566/040, pravomocným územním 
rozhodnutím č. j. MMPr/106072/2012/KJ ze dne 27. 8. 2012 vydaným Magistrátem města Přerova -
Odborem stavebního úřadu a životního prostředí, a pravomocným stavebním povolením č. j. 
MMPr/010632/2013/BS ze dne 30. 1. 2013 vydaným Magistrátem města Přerova - Odborem stavebního 
úřadu a životního prostředí, a bude vybudováno na pozemcích uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.
Protipovodňové opatření je evidováno u Správce programu pod číslem 129 D 265 00 9502 a názvem akce:  
„Protipovodňová opatření v Přerově na Nábřeží Dr. E Beneše“.

3) Půjčitel prohlašuje, že má ve svém vlastnictví pozemky (dále jen „dotčené pozemky“ či „předmět výpůjčky“), 
a to:

pozemek
p.č.

zapsaný
na LV č.

pro 
katastrální 

území
obec okres

vedený  u 
Katastrálního 

úřadu pro

Katastrální 
pracoviště

Vlastník

3786/3 10001 Přerov Přerov Přerov
Olomoucký 

kraj
Přerov

Statutární 
město Přerov

3786/4 10001 Přerov Přerov Přerov
Olomoucký 

kraj
Přerov

Statutární 
město Přerov

3786/5 10001 Přerov Přerov Přerov
Olomoucký 

kraj
Přerov

Statutární 
město Přerov

3786/6 10001 Přerov Přerov Přerov
Olomoucký 

kraj
Přerov

Statutární 
město Přerov

3798 10001 Přerov Přerov Přerov
Olomoucký 

kraj
Přerov

Statutární 
město Přerov

4948/1 10001 Přerov Přerov Přerov
Olomoucký 

kraj
Přerov

Statutární 
město Přerov

5084/26 10001 Přerov Přerov Přerov
Olomoucký 

kraj
Přerov

Statutární 
město Přerov

Článek 3.
Předmět smlouvy

1) Předmětem této smlouvy o výpůjčce je předání dotčených pozemků nezbytných pro realizaci 
Protipovodňového opatření, které budou stavbou dočasně dotčeny, do bezplatného užívání a úprava 
vzájemných vztahů mezi půjčitelem a vypůjčitelem. 

2) Půjčitel předává předmět výpůjčky vypůjčiteli do bezplatného užívání a vypůjčitel předmět výpůjčky přebírá 
a prohlašuje, že od účinnosti této smlouvy bude předmět výpůjčky užívat a udržovat na své náklady 
v řádném stavu s přihlédnutím k běžnému opotřebení a ponese veškerou odpovědnost za škody vzniklé na 
předmětu výpůjčky, včetně škod na zdraví a majetku osob.

3) Po skončení výpůjčky je půjčitel povinen dotčené pozemky uvést do původního stavu, není-li to možné pak 
do stavu odpovídajícímu způsobu jejich určení a užívání, vyklidit a předat vypůjčiteli, a to nejpozději do 10 
dnů od ukončení této smlouvy.

Článek 4.
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se sjednává na dobu určitou do ukončení stavby Protipovodňového opatření. Smlouva 
pozbývá účinnosti úplnou kolaudací stavby Protipovodňového opatření.
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Článek 5. 
Ostatní ujednání

1) V případě změny vlastníka předmětu výpůčky přecházejí závazky z této smlouvy na nového vlastníka. 
Změnu vlastníka je půjčitel povinen oznámit vypůjčiteli bez zbytečného odkladu. 

2) Smluvní strany prohlašují, že předmět výpůjčky bude vypůjčiteli předán nejpozději do 5 pracovních dnů po 
nabytí účinnosti této smlouvy, a to na základě předávacího protokolu. 

3) Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.

Článek 6.
Závěrečná ustanovení

1) Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž půjčitel obdrží dvě vyhotovení a vypůjčitel tři
vyhotovení.

2) Tuto smlouvu lze měnit pouze vzájemně odsouhlasenými písemnými dodatky.

3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti pátý den ode 
dne, kdy bude objednateli doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem zemědělství 
České republiky.

4) Smluvní strany tímto vzájemně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že si smlouvu řádně přečetly a pochopily 
a že ji uzavírají o své svobodné vůli.

5) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy 
České republiky.

Doložka
(dle § 41 zák. č. 128/ 2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

Tímto se osvědčuje, že uzavření této smlouvy o výpůjčce bylo schváleno usnesením Rady statutárního města 
Přerov č. ………………. ze dne ……………………. a tím jsou splněny podmínky platnosti této smlouvy.

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

Vypůjčitel Půjčitel

…………..……………………………. ………………………………………….
Povodí Moravy, s.p.                                   statutární město Přerov
RNDr. Jan Hodovský Pavel Košutek
generální ředitel náměstek primátora


