
Pořadové číslo:  3/3.2.3. 

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 29.11.2018 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 10. 12. 2018 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Protipovodňová opatření v Přerově na Nábř. Dr. E. Beneše - vypořádání majetkových 

vztahů 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje ukončení smlouvy o smlouvě budoucí darovací uzavřené mezi Povodím Moravy, 

s.p., jako budoucím dárcem, a statutárním městem Přerov, jako budoucím obdarovaným, ze 

dne 03.12.2015, č. smlouvy MMPr/SML/2799/2015 a uzavření dohody o ukončení smlouvy o 

smlouvě budoucí darovací. 

 

2. schvaluje bezúplatný převod částí pozemků p.č. 3786/3 (ostatní plocha) o výměře 395 m2, 

p.č. 4948/1 (ostatní plocha) o výměře 42 m2, p.č. 3798 (ostatní plocha) o výměře 28 m2, p.č. 

3786/4 (ostatní plocha) o výměře 3 m2, p.č. 3786/5 (ostatní plocha) o výměře 37 m2 a p.č. 

3786/6 (ostatní plocha) o výměře 16 m2, vše v k.ú. Přerov z majetku statutárního města 

Přerova do majetku Povodí Moravy, s.p., a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním 

městem Přerov, jako dárcem a Povodím Moravy, s.p., IČ 70890013. se sídlem Dřevařská 11, 

602 00 Brno, jako obdarovaným. 

 

3. schvaluje bezúplatný převod částí pozemků p.č. 3786/3, p.č. 4948/1, p.č. 3798, 3786/4, p.č. 

3786/5 a p.č. 3786/6, vše v k.ú. Přerov a stavebních objektů protipovodňového opatření - SO 

01 - Protipovodňové opatření v Přerově na nábř. Dr. E. Beneše - železobetonová ochranná 

zídka s těsnící podzemní stěnou a SO 02 hradidlová komora na kanalizační výusti a uzavření 

budoucí darovací smlouvy a smlouvy o podmínkách provozu a užívání protipovodňového 

opatření mezi Povodím Moravy, s.p. jako budoucím dárcem a statutárním městem Přerov, 

jako budoucím obdarovaným, jejímž předmětem je bezúplatný převod částí pozemků p.č. 

3786/3, p.č. 4948/1, p.č. 3798, 3786/4, p.č. 3786/5 a p.č. 3786/6, vše v k.ú. Přerov a 

stavebních objektů protipovodňového opatření - SO 01 - Protipovodňové opatření v Přerově 

na nábř. Dr. E. Beneše - železobetonová ochranná zídka s těsnící podzemní stěnou a SO 02 

hradidlová komora na kanalizační výusti v majetku Povodí Moravy, s.p. se sídlem Brno, 



Dřevařská 11, do majetku statutárního města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 20.9.2018 usnesením číslo 4195/101/7/2018 doporučila podat 

návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dohody o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí 

darovací, bezúplatný převod částí pozemků z majetku statutárního města Přerova dle návrhu usnesení 

a bezúplatný převod částí pozemků do majetku statutárního města Přerova dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Povodí Moravy, s.p. zrealizovalo stavbu "Protipovodňového opatření v Přerově na Nábř. Dr. E. 

Beneše". V rámci této stavby byly vybudovány stavební objekty SO 01 - Protipovodňová opatření v 

Přerově na Nábř. Dr. E. Beneše - železobetonová ochranná zídka výšky 0 - 1,15 m s těsnící podzemní 

stěnou (km 0,026 - 0,400) a železobetonová ochranná zídka výšky 0 - 0,45 m (km 0,400 - 0,485) 

včetně všech součástí a příslušenství, jimiž se rozumí zejména nezabudované prvky a hrazení atd. a 

SO 02 - hradidlová komora na kanalizační výusti včetně všech součástí a příslušenství, jimiž se rozumí 

zejména související technologická zařízení.  

Toto protipovodňové opatření je evidováno u Správce dotačního programu 129 260 "Podpora 

prevence před povodněmi III", kterým je Ministerstvo zemědělství, se sídlem Praha 1, Těšnov 1, pod 

číslem 129 D 265 00 9502 a pod názvem akce "Protipovodňová opatření v Přerově na Nábřeží Dr. E. 

Beneše". 

  

Uvedená stavba byla vybudována na pozemcích v majetku statutárního města Přerova a pro její 

realizaci byly s Povodím Moravy, s.p. uzavřeny 1. smlouva o účasti na PROGRAMU 129 260 ze dne 

06.10.2015, 2. smlouva o výpůjčce ze dne 03.12.2015, jejímž předmětem je předání pozemků ve 

vlastnictví statutárního města Přerova nezbytných pro realizaci Protipovodňového opatření, 3. smlouva 

o smlouvě budoucí darovací ze dne 03.12.2015, jejímž předmětem je budoucí bezúplatný převod 

Protipovodňového opatření do majetku statutárního města Přerova a 4. smlouva o budoucím zřízení 

služebnosti ze dne 03.12.2015, jejímž obsahem je právo Povodí Moravy, s.p. na dotčených pozemcích 

ve vlastnictví města Přerova postavit, provozovat a udržovat stavbu ve vlastnictví České republiky. 

Dle podmínek dotačního programu nejprve město převede pozemky pod protipovodňovými 

opatřeními do majetku Povodí Moravy, s.p. a po uplynutí doby udržitelnosti projektu bude do majetku 

města převedeno protipovodňové opatření včetně zastavěných pozemků. 

  

Povodí Moravy, s.p. nyní sdělilo, že došlo ke změně dotačních podmínek a je nutno dle těchto 

podmínek upravit smluvní vztahy mezi statutárním městem Přerov a Povodím Moravy, s.p. Povodí 

Moravy, s.p. zaslalo návrh darovací smlouvy, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemků pod 

stavbou protipovodňových opatření, návrh smlouvy o smlouvě budoucí o výpůjčce, podmínkách 

provozu, o údržbě protipovodňového opatření a o předání vyvolaných investic a smlouvy o smlouvě 

budoucí darovací a o podmínkách provozu a užívání protipovodňového opatření. Současně Povodí 

Moravy, s.p. požádalo o uzavření dohody o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí darovací ze dne 

03.12.2015 a dohody o ukončení smlouvy o budoucím zřízení služebnosti ze dne 03.12.2015. 

  

Rada města Přerova na své 101. schůzi, která se konala dne 20.09.2018 usnesením č. 4195/101/7/2018 

schválila uzavření dohody o ukončení smlouvy o budoucím zřízení služebnosti, uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov, jako budoucím povinným, a Povodím Moravy, s.p. , jako budoucím 

oprávněným, dne 03.12.2015, č. MMPr/SML/2734/2015 a dále schválila výpůjčku částí pozemků p.č. 

3786/3, p.č. 4948/1, p.č. 3798, p.č. 3786/4, p.č. 3786/5 a p.č. 3786/6, vše v k.ú. Přerov, a stavebních 

objektů protipovodňového opatření - SO 01 - Protipovodňové opatření v Přerově na nábř. Dr. 

E.Beneše - železobetonová ochranná zídkaa s těsnící podzemní stěnou a SO 02 hradidlová komora na 

kanalizační výusti.  



  

Předloženým materiálem je řešena úprava majetkových vztahů ke stavbě protipovodňových opatření v 

Přerově na Nábř. Dr. E. Beneše ve vztahu k nově zjištěným podmínkám dotačního programu.  

 

 


