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Smlouva o spolupráci  
 
Statutární město Přerov 

    
Sídlo:   Bratrská 709/34, Přerov I – Město, 750 11 Přerov 
IČO:   00301825 
Zastoupeno:  Ing. Petrem Měřínským, primátorem 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
 (dále jen „město Přerov“) 
a  
 
Povodí Moravy, s.p. 

   zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
v oddíle A, vložka č. 13565 

Sídlo:   Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 
IČO:   70890013 
DIČ:              CZ70890013 
Zastoupen:  
Bankovní spojení:  Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov 
Číslo účtu:   29639641/0100 
 

(dále jen „Povodí Moravy“) 
 
společně dále rovněž jen „Strany“ 
 
uzavírají za účelem vzájemné spolupráce a koordinace dalšího postupu tuto smlouvu 
o spolupráci (dále také jen „Smlouva“): 

 

I.  

Prohlášení smluvních stran 

1. Město Přerov a Povodí Moravy s.p. prohlašují, že hodlají společně realizovat akci „Bečva, 
Přerov – Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa“ (dále jen „Akce“), jejímž cílem je 
zabránit vzniku povodňových škod ve městě Přerově a ochránit jeho obyvatele i majetek.   

2. Předmětná Akce je k okamžiku podpisu této smlouvy definována především projektovou 

dokumentací (dále jen „PDSP“), na základě které bylo Rozhodnutí o společném povolení, 

č. j. MMPr/203816/2020/Hr, vydaném dne 29. 9. 2020 Magistrátem města Přerova, 

Odborem stavebního úřadu a životního prostředí, oddělením vodního hospodářství a 

zemědělství, které nabylo právní moci dne 16. 11. 2020, a dokumentací pro provedení 

stavby (dále jen „PDPS“), která vznikla na základě dokumentace pro vydání stavebního 

povolení.   

3. Povodí Moravy poskytlo městu Přerov PDSP a PDPS v elektronické podobě před 

podpisem této smlouvy. Smluvní strany shodně prohlašují, že v souladu se stavebním 

povolením uvedeným v předchozím odstavci PDSP a PDPS projednaly, nejsou jim známy 

žádné sporné body a souhlasí s realizací Akce dle těchto dokumentací. 
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II. 

Základní rámec pro rozdělení nákladů a majetkoprávní vypořádání 

1. Strany společně prohlašují, že mají zájem financovat předmětnou Akci zejména 
z programu Ministerstva zemědělství České republiky – dotační program 129-360 
„Podpora a prevence před povodněmi IV“ (2019-2024) (dále jen „Program“). Strany 
shodně konstatují, že se seznámily s Pravidly MZe pro poskytování dotací z programu 
129 360. 

2. S ohledem na zvolený způsob financování Akce a citovaná pravidla se smluvní strany 
dohodly, že žadatelem o dotaci ze strany Ministerstva zemědělství České republiky bude 
Povodí Moravy. 

3. Strany se dále dohodly, že v případě získání dotace dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, 
budou zbývající náklady na realizaci Akce rozděleny následovně: 

3.1. město Přerov hodlá poskytnout dotaci nebo jinak zajistit finanční prostředky na 
náklady, které nebudou uhrazeny dle dotace dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to 
následovně: 

a) stavební náklady, vč. nákladů na přeložky inženýrských sítí a vyvolané 
investice, které jsou vyžadovány Ministerstvem zemědělství jako nezbytná 
spoluúčast v plné výši (dle informací známých v okamžiku uzavření této 
smlouvy lze očekávat spoluúčast ve výši 15% stavebních nákladů),  

b) stavební náklady vynaložené na práce či materiál nad rámec stanovený 
zadávací dokumentací, na základě které bude soutěžena realizace Akce, 
jako je rozšíření provedení stavebních prací, či dodávka jiného materiálu, 
přičemž tyto budou řešeny dodatkem smlouvy o dílo se zhotovitelem 
zajišťujícím realizaci Akce nebo třetími osobami (vícepráce), v případě, že 
jsou nezbytné pro úspěšné dokončení Akce a zajištění funkce 
protipovodňové ochrany, 

c) náklady na správní a jiné poplatky související s Akcí (např. poplatek za 
vynětí ze zemědělského půdního fondu, poplatek za užívání veřejného 
prostranství, poplatek za zvláštní užívání komunikace apod.), u nichž 
povinnost úhrady vznikne po uzavření této smlouvy, 

d) náklady na výkupy nemovitých věcí, zřízení služebností, práv stavby, 
úhradu nájemného, pachtovného (vč. vypořádání příp. předčasného 
ukončení pachtu), poplatků a plateb souvisejících s vyvolanými investicemi 
a přeložkami, příp. jiné majetkoprávní vypořádání apod., které jsou pro 
realizaci Akce nezbytné, vč. práv a povinností z již uzavřených smluv, 

e) náklady na vyhotovení projektové dokumentace, jejíž potřeba by vznikla až 
po uzavření této smlouvy,  

3.2. Povodí Moravy hodlá zajistit administraci dotace od Ministerstva zemědělství 
a realizaci celé Akce (žádost o dotaci, výběrové řízení na veřejné zakázky, projektové 
řízení atd.) prostřednictvím svých zaměstnanců. Povodí Moravy dále hodlá uhradit 
náklady na zajištění stavebního dozoru, autorského dozoru projektanta, koordinátora 
BOZP, zajištění povinného archeologického průzkumu, geologického monitoringu a 
biologického dozoru.  
 

4. Současně se smluvní strany dohodly, že zástupce Města Přerova bude zván na kontrolní 
dny stavby a výrobní výbory, aby docházelo pokud možno k co nejrychlejšímu přenosu 
informací o realizaci Akce. V případě vzniku víceprací dle ust. článku II. odst. 3.1 písm. b) 
se Povodí Moravy zavazuje bezodkladně o vzniku jejich potřeby informovat Město Přerov. 

5. Smluvní strany se s ohledem na podmínky financování Akce dohodly, že v případě 
pozemků, sítí a staveb patřících Městu Přerov, resp. jím zřízeným společnostem, 
dotčených plánovanou Akcí, hodlají uzavřít: 
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a) darovací smlouvu ve prospěch České republiky s právem hospodařit pro Povodí 
Moravy - v případě trvale dotčených pozemků,  

b) smlouvu o bezúplatném zřízení služebnosti - v případě trvale dotčených pozemků, 
u kterých není darování možné nebo jsou zasaženy pouze přeložkami sítí, resp. jejich 
vyvolanými investicemi, či se strany dohodnou z jiného důvodu na této formě 
majetkoprávního vypořádání, 

c) smlouvu o výpůjčce - v případě dočasně dotčených pozemků 
d) jinou formu bezúplatného vypořádání, které umožní realizaci Akce, v případě 

dotčených staveb a sítí.  
 

6. Strany se zavazují, že v případě vzniku nákladů mimo rámec dohodnutý v tomto článku 
smlouvy se na způsobu jejich úhrady dohodnou. 

 
         III. 

Závazky Stran 

 

1. Město Přerov se zavazuje poskytnout v roce 2022 až 2023 dotaci na uhrazení spoluúčasti 
na  nákladech nekrytých dotačními prostředky ze strany Ministerstva zemědělství ČR 
v souladu s čl. II. odst. 3.1., písm. a) až e) této smlouvy až do celkové výše 15 mil. Kč. 
Strany se dohodly, že konkrétní výše dotace bude upravena smlouvou o poskytnutí 
dotace, kterou uzavřou po ukončení soutěže na veřejnou zakázku, jejímž předmětem 
bude realizace Akce, v souladu s dohodou uvedenou v článku II. odst. 3.1 písm. a) pro 
město Přerov. Dotace dle tohoto odstavce bude poskytnuta před zahájením stavebních 
prací na realizaci Akce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

2. Město Přerov prohlašuje, že pokud by závazek dle předchozího odstavce nepostačil 
k pokrytí potřebných nákladů pro realizaci Akce, jež mají být z jeho strany zajištěny, hodlá 
svůj finanční příspěvek v souladu s pravidly pro dělení nákladů uvedeného v článku II. 
navýšit. Povodí Moravy bere na vědomí, že schválení dalších finančních prostředků 
podléhá schválení Zastupitelstvem města Přerova.  

3. Povodí Moravy se zavazuje bez odkladu informovat město Přerov o nových skutečnostech 
dotýkajících se Programu, které by zásadně dopadaly na celkové financování Akce, jako 
je např. výše přiznané dotace atd. Povodí Moravy se dále zavazuje bez odkladu 
informovat město Přerov o průběhu výběrového řízení na zhotovitele, který bude 
realizovat Akci.  

4. S ohledem na veřejnou prospěšnost připravované stavby se smluvní strany dohodly, že 
pokud by realizace předmětné stavby nebyla osvobozena od všech místních poplatků 
(např. poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku za zvláštní užívání 
komunikace atd.), město Přerov se zavazuje poskytnout Povodí Moravy, s.p. finanční 
prostředky na jejich uhrazení formou účelové dotace ze svého rozpočtu. Dotace dle tohoto 
článku by byla poskytnuta nad rámec závazku města Přerov uvedeného v článku III. odst. 
1. 

 

IV. 
Významné změny okolností 

 

1. Strany se dohodly, že v případech, kdy by Ministerstvo zemědělství zásadním způsobem 
změnilo požadovanou výši spoluúčasti na stavebních či jiných nákladech, hodnocení 
uznatelnosti některého stavebního objektu či části Akce jako způsobilého výdaje atd., 
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bude vše, zejména v případě výrazného dopadu na finanční závazky Stran, řešeno 
dohodou a dodatkem této smlouvy. 

2. Strany se dohodly, že pokud by došlo k významnému navýšení předpokládaných nákladů 
na realizaci Akce, je každá z nich oprávněna od této smlouvy jednostranně odstoupit, 
nejpozději však před podpisem smlouvy se zhotovitelem, který bude realizovat Akci. 
Odstoupení musí být doručeno písemně druhé straně bezodkladně po zjištění podstatné 
skutečnosti, aby se předešlo marně vynaloženým nákladům.  

3.  

 

V. 

Další závazky smluvních stran 
 

1. Smluvní strany se dále dohodly, že spolu uzavřou další smlouvy upravující následné 
provozování a údržbu díla, které vznikne v rámci předmětné Akce, a smlouvy o realizaci 
vyvolaných investic, přeložek apod. 

2. Město Přerov se zavazuje, že převezme v rámci výše uvedených smluv do výpůjčky území 
dotčené realizací Akce, resp. dílo vybudované v rámci Akce. Dále se město Přerov 
zavazuje Protipovodňovou ochranu vybudovanou v rámci Akce spravovat a provozovat, a 
to včetně následujících povinností vztahujících se k zařízením, stavebním objektům, 
zeleni a dalšímu dotčenému předmětnou Akcí: 

- zajištění uskladnění a provozu čerpadel, vč. čerpání při hrozbě povodňového stavu, 
- manipulace na hradidlových komorách, vč. manipulace v případě hrozby 

povodňového stavu, 
- uskladnění a v případě hrozby povodňového stavu i instalace mobilního hrazení, 
- zajištění péče o náhradní výsadbu po vydání rozhodnutí o kolaudaci příslušného 

stavebního objektu v rozsahu stanoveném rozhodnutím o povolení kácení dřevin, č. j. 
MMPr/178353/2019/STAV/ZP/Eh ze dne 6. 8. 2019, které vydal Magistrát města 
Přerova, 

- zajištění správy, provozu a údržby prostor, které budou užívány veřejností. 
 

3. Město Přerov se dále zavazuje převzít do svého majetku zpět všechny přeložky, resp. 
vyvolané investice, které budou v rámci předmětné Akce realizovány na jeho majetku, 
např. veřejné osvětlení, komunikace atd. Práva a povinnosti budou opět upraveny zvláštní 
smlouvou v souladu s pravidly uvedenými v článku II. této smlouvy.  

4. Smluvní strany dále berou na vědomí, že Akce významně zasahuje majetek společnosti 
VaK Přerov, a. s. jejímž je město Přerov akcionářem. Město Přerov s ohledem na svůj 
zájem na realizaci Akce tímto deklaruje vůli napomoci v rámci svých možností 
s projednáním a uzavřením nezbytných smluv pro realizaci Akce se společností VaK 
Přerov, a.s.   

  

VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Je-li kterékoli ustanovení této smlouvy neplatné či nevynutitelné nebo stane-li se 
neplatným či nevynutitelným v budoucnu nebo bude za takové prohlášeno rozhodnutím 
soudu či jiného příslušného orgánu, nezpůsobí to neplatnost nebo nevykonatelnost 
ostatních ustanovení této smlouvy. 

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výhradně na základě vzájemné dohody smluvních 
stran, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných stranami. 
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3. Obecné principy vzájemné spolupráce uvedené v této smlouvě budou upraveny dalšími 
smlouvami, které podléhají schválení v orgánech města Přerova, a to dle postupu příprav 
Akce, především v návaznosti na zpracování projektové dokumentace.  

4. Strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech dodatků může být poskytnuta 
žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

5. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
Povodí Moravy obdrží dvě vyhotovení a město Přerov jeden originál. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

7. Smluvní strany jsou povinnými subjekty dle § 2 odst. 1. zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv a jsou tak povinny zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny 
(dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Povodí Moravy 
se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným 
způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si 
vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. 

 

Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Přerova na jeho zasedání usn. 

č………….. ze dne ………………. 

V Přerově dne      V Brně dne 

 
Za město Přerov:     Za Povodí Moravy s.p.: 
 
 
……………………………………   …………………………………… 
 
Ing. Petr Měřínský     
primátor      


