
Pořadové číslo:  40/7 

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 18.06.2018 

Návrh pro 40. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 6. 2018 

Zpravodaj:  Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Jana Hrubá , vedoucí oddělení právního 

Název návrhu: 

Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. - návrh Dohody o spolupráci při přípravě a realizaci 

stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice – I. etapa v rámci projektu „ČOV a 

kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“ 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření Dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, 

Penčice – I. etapa v rámci projektu „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“ mezi 

společností Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., IČ 47674521, se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-

Město, a statutárním městem Přerovem, ve znění, které je přílohou č. 1 důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova projednala návrh na uzavření dohody dle této předlohy na své schůzi konané dne 

14.6.2018. Výsledek tohoto projednání bude sdělen na zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 

25.6.2018. 

 

Důvodová zpráva: 

Akciová společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., IČ 47674521, se sídlem Přerov, Šířava 

482/21 (dále jen "Vodovody a kanalizace Přerov, a. s." nebo "společnost"), oslovila statutární město 

Přerov dopisem ze dne 2.3.2018 ve věci návrhu Dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby 

Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice – I. etapa v rámci projektu „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní 

Újezd, Lhotka“ (dále jen "Dohoda"), jejímž účelem je sjednat podmínky vzájemné spolupráce 

společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. a statutárního města Přerova na přípravě, financování a 

realizaci projektu a jeho uvedení do provozu. Projektem má být dosaženo cíle zlepšení životního 

prostředí, protože odpadní vody z jednotlivých nemovitostí budou odvedeny kanalizací do nové ČOV, 



kde budou vyčištěny v souladu s požadavky příslušných předpisů.  

Za účelem realizace tohoto projektu podala společnost v rámci 71. výzvy žádost o poskytnutí dotace z 

prostředků Operačního programu životního prostředí (OPŽP) Ministerstva životního prostředí ČR. 

Celkové náklady stavby byly společností vypočteny na částku 183,10 mil. Kč (nadto je počítáno 7,16 

mil. Kč na projekty, technický a autorský dozor), z toho výše dotace z OPŽP by měla činit 101,00 mil. 

Kč. Dle návrhu Dohody bude finanční příspěvek města činit 42,56 mil. Kč. Dále se počítá s 

příspěvkem obce Dolní Újezd ve výši 13,34 mil. Kč, města Hranice ve výši 2,20 mil. Kč a vlastními 

finančními zdroji společnosti ve výši 24,00 mil. Kč. Tyto finanční objemy budou upřesněny v 

návaznosti na cenu vzešlou z výběrového řízení a se zahrnutím nákladů na projekty, přípravu stavby, 

autorský a technický dozor po dobu provádění stavby.  

  

Statutární město Přerov se na financování projektu bude podílet formou účasti na zvýšení základního 

kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., a to poskytnutím finančních zdrojů v celkové 

výši maximálně 42 560 000 mil. Kč způsobem a v termínech popsaných v návrhu Dohody. Poskytnutí 

těchto finančních prostředků se předpokládá po zahájení stavby v průběhu roku 2019, kdy město na 

základě rozhodnutí příslušného orgánu společnosti o zvýšení základního kapitálu upíše 42 560 kusů 

kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč v listinné podobě. Toto zvýšení bude realizováno s 

maximálním využitím přednostního práva města podle § 484 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších 

předpisů, na úpis části nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu 

a s maximálním využitím jeho přednostního práva podle § 484 odst. 2 téhož zákona na upsání těch 

akcií, které neupsali jiní akcionáři společnosti. 

Za účelem prověření eventuální možnosti vzniku veřejné podpory v případě poskytnutí předmětných 

finančních prostředků statutárním městem Přerovem společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. 

bylo v tomto smyslu vyžádáno stanovisko společnosti. Ze sdělení společnosti vyplývá, že společnost 

podniká na uzavřeném trhu v zásadě jen na území okresu Přerov jen s minimálním přesahem za 

hranicemi okresu, přičemž území jeho působnosti je dáno vlastnictvím rozvodné vodovodní sítě a 

kanalizací se všemi navazujícími zařízeními, jako jsou úpravny vody, čerpací stanice, vodojemy, 

čistírny odpadních vod. K ovlivnění hospodářské soutěže a obchodu by nemělo dojít, jelikož 

společnost dle ujištění jejího zástupce nepodniká na trzích s jinými službami, nemá k dispozici žádnou 

infrastrukturu ani příslušná oprávnění k těmto činnostem. Z tohoto tedy plyne, že společnost podniká 

na uzavřeném trhu, kdy je vyloučeno jakékoli ovlivnění obchodu mezi členskými státy a narušení 

hospodářské soutěže, a není tak splněn jeden z definičních znaků veřejné podpory. Na základě těchto 

skutečnosti vyhodnotilo město, že se o veřejnou podporu nejedná.  

  

S ohledem na aktuální vývoj výkladu pojmu veřejné zakázky na dodávky oddělení právní požádalo 

oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací o vyjádření ve vztahu k event. nutnosti zadat 

pořízení akcií podle zákona o veřejných zakázkách.  

  

Oddělení PZD se podrobně zabývalo návrhem na poskytnutí finančních prostředků města ve výši 42 

560 000,- Kč společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., za účelem realizace projektu realizaci 

stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice – I. etapa, formou zvýšení základního kapitálu společnosti, 

a to ve smyslu dodržení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 

jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).  

Zvýšení základního kapitálu úpisem kmenových akcií společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., 

kterou město zároveň již z 30% spoluvlastní, neplní svou podstatou znaky soutěžního jednání. Jedná 

se pouze o zvýšení majetkové účasti města ve společnosti, kdy rozhodování o změnách základního 

kapitálu náleží do kompetence valné hromady společnosti, nebo rozhodnutím představenstva na 

základě pověření valnou hromadou.  

  

Odbor ekonomiky k předloze uvedl, že vzhledem k částce spoluúčasti na zvýšení základního kapitálu a 

s ohledem na skutečnost, že zůstatek hospodaření statutárního města za rok 2017 toto umožnil, byl 

potřebný objem zdrojů převeden prostřednictvím rozpočtového opatření do rezervy rozpočtu. 

Pro doplnění uvádíme informaci o výši dividend, které město v níže uvedených letech obdrželo (k 

31.12.2017 statutární město vlastnilo 312 305 ks akcií výše uvedené společnosti): 



Rok 2015 2 498 440,00 Kč 

Rok 2016 2 498 440,00 Kč 

Rok 2017 4 684 575,00 Kč 

  

Vodoprávní úřad uvedl, že se bude pravidelně účastnit kontrolních prohlídek během výstavby 

kanalizace, na kterých je možné přímo v terénu řešit předem nepředvídatelné situace, které by mohly 

být následně při kolaudačním řízení, resp. při povolování zkušebního provozu, problematické nebo by 

vyžadovaly další řízení – např. řízení o změně stavby před jejím dokončením, čímž by mohly být 

ohroženy termíny dokončení stavby nebo termín jejího uvedení do zkušebního (trvalého) provozu.  

  

Na podnět investora vodoprávní úřad provede u majitele nemovitosti, který nebude respektovat 

přepojení své nemovitosti na nově vybudovaný kanalizační řad, dozor ve smyslu zákona o 

vodovodech a kanalizacích, kdy bude kontrolováno zejména splnění ustanovení § 18 tohoto zákona – 

a to: „V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do 

kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy.“ Pokud bude zjištěno, že dochází k porušování 

tohoto ustanovení, je vodoprávní úřad oprávněn zahájit řízení o přestupku. 

  

Součástí této předlohy je návrh Dohody mezi statutárním městem Přerovem a společností Vodovody a 

kanalizace Přerov, a. s. (příloha č. 1) a dopis předsedy představenstva společnosti ze dne 2.3.2018 

(příloha č. 2).  

 

 


