
Pořadové číslo: 15/6

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 4.3.2016

Návrh pro 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 3. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Pavel Gala, Vedoucí odboru
Ing. František Zlámal, Vedoucí oddělení

Název návrhu:

Protipovodňová ochrana levého břehu Bečvy mezi mostem Legií a železnicí - smlouva o 
poskytnutí dotace

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi statutárním městem 
Přerovem, jako poskytovatelem, a Povodím Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 
Brno, IČ: 708 90 013, jako příjemcem, ve výši 400.000,- Kč, a to na investiční akci „Bečva, 
Přerov – protipovodňová ochrana nad jezem 1L/08 – nábřežní betonová zídka“, ve znění dle 
přílohy důvodové zprávy.

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

PAR ORJ PŘÍJMY (v tis. 
Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

8115 210 Změna stavu 
krátkodobých 
prostředků na 
bankovních 
účtech

181 195,0 * + 400,0 181 595,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. 
Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

2331 023 Úpravy 
vodohospodářsky 
významných a 
vodárenských 
toků

4 400,0 + 400,0 4 800,0



ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. 
Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

Dotační 
programy, ostatní 
dotace a dary

25 512,3 + 400,0 25 912,3

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu
1 a k jeho uzavření a podpisu.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Odbor řízení projektů a investic

Oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací nemá k předloženému materiálu připomínek.

Kancelář tajemníka (oddělení právní)

Oddělení právní KT uplatnilo ke smlouvě o dotaci četné připomínky, jež byly vypořádány. Jedná se o 
investiční dotaci na akci Povodí Moravy, s.p. realizovanou v rámci protipovodňových opatření. Jelikož 
Povodí Moravy, s.p. hodlá investiční akci financovat zejména z prostředků dotačního programu MZ 
ČR, smlouva obsahuje podmínku, že dotace od města bude použita na úhradu nákladů akce, které 
nebudou financovány z prostředků dotačního programu ministerstva. Dle sdělení odboru ROZ 
nebudou stavbou dotčeny pozemky ve vlastnictví města. Ve vztahu k plánu investic města a 
finančnímu krytí dotace viz stanoviska odborů PRI a OE. 

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor řízení projektů a investic požádal o posílení rozpočtu o 
400 000 Kč na spolufinancování akce „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana pod jezem 1L/08 –
nábřežní betonová zídka“, jejímž realizátorem bude Povodí Moravy s. p. Finanční prostředky město 
poskytne formou investiční dotace. Posílení rozpočtu bude realizováno ze zůstatku hospodaření města 
za rok 2015.

Rada města Přerova

Rada města Přerova se předlohou zabývala na své 39. schůzi 03.03.2016 a doporučuje Zastupitelstvu 
města Přerova přijmout usnesení v navrhovaném znění.

Důvodová zpráva:

Povodí Moravy, s. p., předalo 15.02.2016 staveniště dodavateli stavby a v březnu bude zahájena 
stavba protipovodňové ochrany nad jezem (1L/08) nábřežní betonové zídky u Kazeta. Stavba je na 
levém břehu řeky Bečvy mezi mostem Legií a železničním mostem (viz situace). Na stávající nábřežní 
zdi bude odbourána v minulosti doplňovaná římsa včetně zábradlí. Na ní bude následně provedeno 
nové zhlaví nábřežní zdi s navazující protipovodňovou zídkou výšky 1,1 metru.
V rámci jednání 27.01.2016 předložil Mgr. Šmatera, inv. ředitel Povodí Moravy, s. p., návrh smlouvy 
o poskytnutí dotace ve výši 400.000 Kč ze strany města na uvedenou stavbu. Smlouva byla upravena 
oddělením právním Kanceláře tajemníka a opětovně projednána se žadatelem (viz příloha č.1 tohoto 
materiálu). Investor hodlá realizaci akce financovat z prostředků dotačního programu 129 260 
„Podpora prevence před povodněmi III“ Ministerstva zemědělství. Tento program předpokládá 
spoluúčast žadatele ve výši nejméně 15 % celkových nákladů. Dotace města bude použita na úhradu 



nákladů akce, které nebudou financovány z prostředků dotačního programu Ministerstva zemědělství. 
Stavba je vysoutěžena za částku 6.300.682 Kč bez DPH. Celkové náklady včetně projektové 
dokumentace autorského a technického dozoru jsou 7.000.862 Kč. 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření na položce Ostatní dotace a dary, 
Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků navýšení rozpočtu o 400.000 Kč. 
Výsledná částka rozpočtu ve výši 4.800.000 Kč je vyčleněna na spolufinancování stavby 
protipovodňové zídky na nábř. Dr. E. Beneše a také na uvedenou stavbu.


