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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 13.6.2016

Návrh pro 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 6. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru

Název návrhu:

Spolufinancování protipovodňových opatření na nábř. Dr. Edvarda Beneše

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření Smlouvy o financování akce realizované v rámci programu 129 260 
„Podpora prevence před povodněmi III“ mezi smluvními stranami Českou republikou –
Ministerstvem zemědělství, IČ 00020478, se sídlem Těšnov 65/17, 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 smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem jako 
poskytovatelem a Povodím Moravy s. p., IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, Brno 
jako příjemcem dotace ve výši 1.000.000,- Kč, a to na investiční akci „Protipovodňová 
opatření v Přerově na Nábřeží Dr. E. Beneše“, dle přílohy č. 2.

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodů 
1. a 2. a k jejich uzavření a podpisu.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Stanovisko Kanceláře tajemníka, oddělení právní

Oddělení právní Kanceláře tajemníka MMPr uplatnilo ke smlouvám dle návrhu na usnesení 
připomínky. Smlouva o poskytnutí dotace je koncipována jako smlouva veřejnoprávní dle zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovisko Odboru řízení projektů a investic

Vzhledem k tomu, že na zpracování předlohy se podílelo oddělení projektů, veřejných zakázek a 
dotací nemá Odbor řízení projektů a investic připomínky k této předloze.



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 příslušné projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na všechny 
součásti 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. a projektovou 
dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby zpracovala firma AgPOL s. r. o. Projektová 
dokumentace byla projednávána a zpracována v úzké součinnosti s Povodím Moravy s. p. 
Na přípravu této investiční akce město Přerov již vynaložilo částku 786.912 Kč, která bude započítána 
do podílu města na spolufinancování akce. 
Na stavbu byla vydána všechna potřebná povolení, která byla spolu s dokumentacemi na základě 
Smlouvy o bezúplatném převodu dokumentace a postoupení práv č. MMPr-SML/2823/2015 schválené 
Zastupitelstvem města Přerova na jeho 9. zasedání konaném dne 07.09.2015 usnesením 
č. 252/9/4/2015 předána investorovi Povodí Moravy s. p. 18.09.2015.
Výsledkem stavby bude zvýšení protipovodňové ochrany obyvatel města a snížení materiálních škod 
na pravém břehu řeky Bečvy.

Realizace akce bude spolufinancovaná z dotačního programu Ministerstva zemědělství č. 129 260 
"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 musela ale obec, tj. město Přerov jako Navrhovatel předložit 
na Ministerstvo zemědělství žádost o posouzení Návrhu protipovodňového opatření. Žádost 
o posouzení návrhu byla Ministerstvu zemědělství předložena v září 2014, návrh byl kladně posouzen 
a Povodí Moravy, s. p. podalo žádost o dotaci. K tomuto bylo nutné uzavřít s investorem Smlouvu 
o účasti na Programu, Smlouvu o smlouvě budoucí darovací, Smlouvu o výpůjčce, Smlouvu o 
budoucím zřízení služebnosti. Tyto smlouvy byly uzavřeny na základě usnesení č. 252/9/4/2015 
zastupitelstva města ze dne 07.09.2015.
Předpokládaná výše spoluúčasti města v objemu 4.400.000 Kč byla schválena rozpočtovým opatřením 
na základě usnesení zastupitelstva města č.169/7/4/2015 ze dne 08.06.2015.
Žádost o dotaci byla Ministerstvem zemědělství kladně posouzena a Povodí Moravy s. p. na základě 
tohoto výsledku vyhlásilo na počátku roku 2016 zadávací řízení na dodavatele stavby, které bylo 
ukončeno v květnu 2016.
Samotná realizace pak proběhne v období let 2016 – 2017.
Pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace je potřeba, aby Povodí Moravy s. p. jako investor uzavřelo 
s navrhovatelem Statutárním městem Přerovem a Ministerstvem zemědělství smlouvu o financování, 
ve které jsou upraveny podmínky pro financování akce – viz příloha č. 1. Dotace může být maximálně 
85% celkových způsobilých výdajů, zbývajících 15% tvoří finanční spoluúčast města a Povodí 
Moravy s. p. 
Podmínky pro poskytnutí finančních prostředků města Přerova investorovi na profinancování realizace 
projektu jsou stanoveny ve Smlouvě o dotaci – viz příloha č. 2

Rada města Přerova se touto předlohou zabývala na své 47. schůzi 16.06.2016 s návrhem usnesení v 
následujícím znění:
Rada města Přerova po projednání
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Smlouvy o financování akce 



realizované v rámci programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“ mezi smluvními 
stranami Českou republikou – Ministerstvem zemědělství, IČ 00020478, se sídlem Těšnov 65/17, 
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. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerovem jako poskytovatelem a Povodím Moravy s. p., IČ 70890013, se 
sídlem Dřevařská 932/11, Brno jako příjemcem dotace ve výši 1.000.000,- Kč, a to na investiční 
akci „Protipovodňová opatření v Přerově na Nábřeží Dr. E. Beneše“, dle přílohy č. 2.

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o 
uzavření právního jednání dle bodů 1. a 2. a k jejich uzavření a podpisu.

Usnesení Rady bude doplněno přímo na tomto jednání Zastupitelstva.


