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Smlouva o financování akce realizované v rámci
PROGRAMU 129 260

uzavřená mezi

Číslo Smlouvy Žadatele:
Číslo Smlouvy Navrhovatele: MMPr- SML/2415/2016

ČR - Ministerstvem zemědělství 
sídlo: Praha 1, Těšnov 65/17, PSČ 110 00
jednající: Ing. Alena Binhacková, ředitelka odboru 15120
(dále jen „Správce programu“) 

a 

Povodí Moravy, s.p.
sídlo:  Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00
statutární orgán: RNDr. Jan Hodovský, generální ředitel
IČ: 70890013
OR: Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
       v oddíle A, vložka 13565
(dále jen „Žadatel“)

a

Statutární město Přerov
sídlo: Přerov 2, Bratrská 709/34, PSČ 750 11
zastoupené: Pavlem Košutkem, náměstkem primátora
IČ: 00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo transparentního účtu:   1884482379/0800
(dále jen „Navrhovatel“)

Preambule

Tato smlouva navazuje na Smlouvu o účasti na PROGRAMU 129 260, která byla uzavřena 
smluvními stranami této smlouvy dne 06.10.2015, a je uzavřena ve smyslu Čl. 5 Metodického 
pokynu k postupu administrace akcí v rámci programu 129 260 „Podpora prevence před 
povodněmi III“, které jsou realizovány na základě žádostí Navrhovatelů protipovodňových 
opatření ze dne 30.06.2014.   

I.

Správce programu vydá Žadateli podle § 5 vyhlášky č. 560/2006 Sb., „Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace“ (dále jen „Rozhodnutí“), na protipovodňové opatření Protipovodňová opatření 
v Přerově na Nábřeží Dr. E. Beneše (dále jen „Protipovodňové opatření“) zaregistrované v 
systému EDS pod číslem 129D265009502 s následujícím rozpisem zdrojů financování:
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Zdroje (v Kč) do 31.12.2015 2016 2017 Celkem

Zdroje přípravy a zabezpečení akce: 

zdroje Navrhovatele 786 912,00 786 912, 00

zdroje Žadatele 180 000,00 185 000,00 365 000,00

Zdroje na pořízení stavebních objektů:

Podpora 1 500 000,00 10 216 623,82 11 716 623,82

zdroje Navrhovatele 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Zdroje celkem 786 912,00 2 180 000,00 10 901 623,82 13 868 535,82

  
Tato tabulka se vždy upřesňuje a nahrazuje ze strany Správce programu tabulkou „Věcné 
rozdělení nákladů“, která je přílohou platného Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci.

Navrhovatel se zavazuje podílet se na financování Protipovodňového opatření formou 
spoluúčasti ve výši shora určené touto smlouvou pro jednotlivé roky jako „Zdroje Navrhovatele“.

Žadatel se zavazuje podílet se na financování Protipovodňového opatření formou spoluúčasti ve 
výši shora určené touto smlouvou pro jednotlivé roky jako „Zdroje Žadatele“. 

V případě, že po uzavření této Smlouvy dojde v důsledku okolností nepředvídaných smluvními 
stranami k potřebě navýšení zdrojů oproti tabulce uvedené výše v tomto článku Smlouvy, 
např. v důsledku nepředpokládaných vícenákladů na protipovodňovém opatření, projednají 
smluvní strany způsob řešení. Rozsah dodatečných prací a jejich ocenění bude mezi všemi
smluvními stranami vždy projednán. Navrhovatel se zavazuje dle čl. II odst. 6 Smlouvy o účasti 
na PROGRAMU 129 260 ze dne 06.10.2015 ke spoluúčasti dle čl. II odst. 4 cit. smlouvy a 
úhradě nákladů dle čl. II odst. 5 cit. smlouvy, jakož i jakémukoliv navýšení zdrojů dle tohoto 
odstavce smlouvy, v maximální částce 4.400 tis. Kč v souhrnu, a to v souladu s usnesením č. 
169/7/4/2015 ze 7. jednání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 08.06.2015.   

II.

1. Správce programu poskytne Žadateli finanční prostředky (dále jen „Podpora“) na realizaci 
Protipovodňového opatření ve výši a v letech podle rozpisu uvedeného v článku I. této 
Smlouvy.

2. Čerpání podpory bude realizováno tím způsobem, že doklady platebního styku předané 
zhotovitelem Protipovodňového opatření předkládá Žadatel k proplacení Správci programu.

3. Žadatel se zavazuje, že Správcem programu poskytnutou dotaci použije výhradně na úhradu 
nákladů na realizaci Protipovodňového opatření Protipovodňová opatření v Přerově na
Nábřeží Dr. E. Beneše v rámci programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“. 

4. Navrhovatel se zavazuje zajistit vlastní finanční prostředky, označené v článku I. této 
Smlouvy jako zdroje Navrhovatele, pro jednotlivé roky ve výši v tomto článku uvedené. 

5. V případě, že Navrhovatel nebude ze závažných důvodů schopen zajistit vlastní finanční 
prostředky ve výši a v letech podle rozpisu uvedeného v článku I., bude o této skutečnosti 
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neprodleně písemně informovat Správce programu a Žadatele, a podílet se aktivně na řešení 
vzniklé situace. 

6. Navrhovatel povede samostatnou účetní evidenci výdajů na přípravu a realizaci 
Protipovodňového opatření. 

7. Prostředky určené na realizaci stavebních prací Protipovodňového opatření uvedené v článku 
I. této Smlouvy jako zdroje Navrhovatele na pořízení stavebních objektů se Navrhovatel 
zavazuje poskytnout formou dotace na účet Žadatele 107-4580570277/0100. V roce, 
ve kterém bude akce ukončena, musí být dotace poskytnuta před termínem ukončení akce. 
V případě, že podle článku II. bodu 4. nebude Navrhovatel schopen ze závažných důvodů 
zajistit vlastní finanční prostředky podle uvedeného rozpisu, zajistí plynulé financování akce 
Žadatel s právem domáhat se vynaložených prostředků.

8. Žadatel i Navrhovatel jsou povinni dodržovat platné právní předpisy, zejména zákon 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku Ministerstva financí č. 
560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve 
znění pozdějších předpisů a dále Pravidla České republiky – Ministerstva zemědělství pro 
poskytování finančních prostředků v oblasti vod a způsobu kontroly jejich užití platných 
v daném aktuálním roce.

III.

1. Veškeré změny této Smlouvy budou učiněny písemně formou číslovaných dodatků, vyjma 
tabulky uvedené v čl. I Smlouvy.

2. Poskytnutí dotace Navrhovatelem Žadateli v letech 2016 – 2017 v celkové výši 1 mil. Kč je 
realizováno prostřednictvím Smlouvy o poskytnutí dotace, která je v režimu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

3. Podporou se v této Smlouvě rozumí finanční prostředky poskytnuté Správcem programu 
na vybudování stavby protipovodňového opatření ve smyslu Metodického pokynu 
Ministerstva zemědělství čj. 46575/2014-MZE-15120 ze dne 30.06.2014.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Pravost a původnost Smlouvy potvrzují 
smluvní strany svým podpisem. 

5. Tato Smlouva se vyhotovuje v 6 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 z nich.

6.  Smluvní strany souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlouvy na webovém Portálu 
veřejné správy České republiky v případě, že k uzavření smlouvy dojde do 30.06.2016. 
V případě, že tato smlouva bude uzavřena po tomto datu, bude postupováno dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
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V ………….. dne ……………. V……………. dne …………….

..………………………………… …………………………………….
Žadatel Navrhovatel

V Praze dne …………….

…………………………………….
Správce programu
Ing. Alena Binhacková
ředitelka odboru 15120
Ministerstvo zemědělství

DOLOŽKA: (dle § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů)
Tímto se osvědčuje, že uzavření Smlouvy o financování akce realizované v rámci Programu 
129 260 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Přerov č. ………...….       dne 
….….….….. a tím jsou splněny podmínky platnosti této Smlouvy.


