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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 21.02.2022 

Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 2. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

 Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Majetkoprávní vypořádání  k nemovitým věcem ve vlastnictví statutárního města 

Přerova – k částem pozemků p.č. 2635/1, p.č. 2638/1, p.č. 2656/1, p.č. 2657/2 vše v k.ú. 

Přerov (Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa)  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje bezúplatný převod částí pozemků p.č. 2635/1 (ostatní plocha – jiná plocha) o 

výměře cca 3 m2, p.č. 2657/2 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře cca 

392 m2, p.č. 2656/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře cca 152 m2 a p.č. 2638/1 

(ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře cca 65 m2, vše v k.ú. Přerov, které 

budou zastavěny stavbou „Bečva, Přerov - Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa“, z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví České republiky s právem hospodařit s 

majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, IČ 

70890013. 

  

Na bezúplatný převod bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi 

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

obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do 120 dnů od doručení výzvy 

budoucího obdarovaného k uzavření darovací smlouvy budoucímu dárci, kterou bude budoucí 

obdarovaný povinen doručit budoucímu dárci nejpozději do 12 měsíců od vydání 

kolaudačního souhlasu pro stavbu „Bečva, Přerov - Protipovodňová ochrana nad jezem – I. 

etapa“. Podle smlouvy o budoucí darovací smlouvě nebudou smluvní strany závazky a 

povinnostmi z této smlouvy vázány a tato smlouvy zanikne v případě, že realizace stavby 

nebude zahájena do 10 let od uzavření smlouvy. Přesná výměra částí pozemků p.č. 2635/1, 

p.č. 2657/2, p.č. 2656/1 a p.č. 2638/1, vše v k.ú. Přerov, jako předmětu daru bude určena 

geometrickými plány vyhotovenými po kolaudaci veřejně prospěšné stavby „Bečva, Přerov - 

Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa“. Náklady spojené s vyhotovením 



geometrických plánů na zaměření předmětu daru a další náklady související s darovací 

smlouvou uhradí budoucí obdarovaný. 

 

2. schvaluje přenechání věcí ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s 

majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, IČ 

70890013, jako půjčitele - částí pozemků p.č. 2637/2 (ostatní plocha – jiná plocha), p.č. 

2637/3 (ostatní plocha - neplodná půda), p.č. 6855 (vodní plocha – koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené) a p.č. 5007/3 (trvalý travní porost), vše v k.ú. Přerov a částí 

pozemků p.č. 2635/1 (ostatní plocha – jiná plocha), p.č. 2657/2 (ostatní plocha – sportoviště a 

rekreační plocha), p.č. 2656/1 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) a p.č. 2638/1 

(ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha), vše v k.ú. Přerov, jejichž vlastníkem se na 

základě darovací smlouvy uzavřené dle bodu 1. usnesení stane Česká republika, a se kterými 

bude náležet příslušnost hospodařit Povodí Moravy, s.p., které budou trvale dotčeny stavbou 

„Bečva, Přerov - Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa“, včetně stavebních objektů 

tvořících protipovodňová opatření a mobilních čerpadel, do výpůjčky statutárnímu městu 

Přerov jako vypůjčiteli a stanovení podmínek provozu a údržby těchto věcí jako předmětu 

výpůjčky. 

  

Na přenechání věcí do výpůjčky bude nejprve uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o 

výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě protipovodňových opatření mezi Povodím Moravy, 

s.p. jako budoucím půjčitelem a statutárním městem Přerov jako budoucím vypůjčitelem. 

Smlouva o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě protipovodňových opatření bude 

uzavřena nejpozději do 45 dnů od doručení výzvy budoucímu půjčiteli k uzavření smlouvy 

budoucího vypůjčitele. Podle smlouvy o smlouvě budoucí o výpůjčce, podmínkách provozu a 

údržbě protipovodňových opatření nebudou smluvní strany závazky a povinnostmi z této 

smlouvy vázány a tato smlouva zanikne v případě, že realizace stavby nebude zahájena do 10 

let od uzavření této smlouvy. Smlouva o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě 

protipovodňových opatření bude uzavřena na dobu neurčitou s právem půjčitele smlouvu 

vypovědět s výpovědní dobou 6 měsíců. 

 

3. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci protipovodňových 

opatření v rámci stavební akce "Bečva, Přerov - Protipovodňová ochrana nad jezem - I. etapa" 

mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem dotace a Povodím Moravy, s.p., se 

sídlem Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, IČ 70890013, jako příjemcem dotace. Účelem 

poskytnutí dotace je zajištění finančních prostředků pro činnosti příjemce dotace jako 

investora stavebních prací souvisejících s prováděním protipovodňových opatření v rámci 

stavební akce "Bečva, Přerov - Protipovodňová ochrana nad jezem - I. etapa". Dotace se 

poskytuje na úhradu uznatelných nákladů vzniklých v období od 16.2.2021 do 30.9.2023. 

Výše dotace bude činit 11.000.000,- Kč a bude poskytnuta ve dvou zálohových ročních 

platbách - do 30.6.2022 ve výši 6.000.000,- Kč a do 30.6.2023 ve výši 5.000.000,- Kč. 

Součástí smlouvy bude závazek smluvních stran uzavřít do 90 dnů ode dne předložení 

závěrečného vyúčtování dodatek ke smlouvě, na jeho základě se poskytovatel zaváže 

poskytnout příjemci dotaci na úhradu zbývající části stavebních nákladů, maximálně však do 

celkové výše 15.000.000,- Kč, v případě, že uhrazené zálohové platby ve výši 11.000.000,- 

Kč nebudou v součtu dosahovat výše 15% z celkových skutečných stavebních nákladů 

stavební akce. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na 1. jednání dne 7.1.2022 projednala žádost a neměla námitky k převodu částí 

pozemků, k realizaci stavby a k uzavření smlouvy.  

 

 



Komise pro majetkové záležitosti 

Komise na svém zasedání dne 12.1.2022 po projednání doporučila RM schválit záměr StMPr - 

bezúplatný převod částí pozemků z vlastnictví StMPr.  

 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 13.1.2022 schválila záměr StMPr - bezúplatný převod částí 

pozemků z vlastnictví StMPr.  

 

Záměr byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Přerova v období od 17.1. do 2.2.2022. 

 

Rada města Přerova na své schůzi dne 17.2.2022 bude projednávat podání návrhu ZM schválit 

uzavření smluv dle bodů 1 až 3 návrhu na usnesení mezi StMPr a s.p. Povodí Moravy. Výsledek 

jednání RM bude zpravodajem sdělen při jednání ZM.  

 

Odbor řízení projektů a investic 

Odbor řízení projektů a investic se vyjadřuje pouze k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace na realizaci protipovodňových opatření v rámci stavební akce "Bečva, Přerov - Protipovodňová 

ochrana nad jezem - I. etapa" mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem dotace a Povodím 

Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, IČ 70890013, jako příjemcem dotace, a  

doporučuje schválit návrh usnesení pod bodem č. 3. 

 

 

Odbor správy majetku  

Odbor správy majetku doporučuje uzavřít smlouvy uvedené v návrhu na usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Podél vodního toku řeky Bečvy v okolí tenisových kurtů a velké sportovní haly na ul. U Tenisu se 

nacházejí následující pozemky: 

  

1. pozemky p.č. 2635/1 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 1.849 m2, p.č. 2638/1 (ostatní 

plocha - sportoviště a rekreační plocha) o výměře 4.973 m2, p.č. 2656/1 (ostatní plocha - ostatní 

komunikace) o výměře 7.868 m2 a p.č. 2657/2 (ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha) o 

výměře 14.400 m2, vše v k.ú. Přerov, které jsou ve vlastnictví statutárního města Přerova.  

  

Pozemky p.č. 2635/1, p.č. 2638/1, p.č. 2656/1 a p.č. 2657/2, vše v k.ú. Přerov resp. jejich části jsou 

předmětem následujících užívacích vztahů: 

  

- pozemek p. č. 2657/2 a část pozemku p. č. 2656/1 o výměře 2 288 m2, oba v k.ú. Přerov, jsou 

předmětem výpůjčky založené smlouvou o výpůjčce č. 07-004-003-02, kterou uzavřely statutární 

město Přerov jako půjčitel a spolek Tenisový klub Přerov, spolek, IČ 14617200, se sídlem U Tenisu 

3250/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako vypůjčitel dne 17.4.2002, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

16.11.2003, dodatku č. 2 ze dne 27.11.2009, dodatku č. 3 ze dne 11.12.2009, dodatku č. 4 ze dne 

27.9.2011, dodatku č. 5 ze dne 1.2.2012 a dodatku č. 6 ze dne 16.2.2017, na dobu určitou do 17.4.2042 

(tj. 40 let) za účelem využití předmětu výpůjčky k provozování tenisového areálu, 

  

- část pozemku p.č. 2656/1 o výměře 5 580 m2 v k.ú. Přerov je předmětem výpůjčky založené 

smlouvou o výpůjčce č. MMPr/SML/1209/2014, kterou uzavřely statutární město Přerov jako půjčitel 

a spolek TJ Spartak Přerov, spolek, IČ 00534935, se sídlem Bezručova 770/4, Přerov I-Město, 750 02 



Přerov, jako vypůjčitel dne 12.11.2014 na dobu určitou do 7.12.2029 za účelem využití předmětu 

výpůjčky pro zabezpečení sportovní činnosti vypůjčitele, 

  

- část pozemku p.č. 2638/1 v k.ú. Přerov o výměře 1 700 m2 je předmětem výpůjčky založené 

smlouvou o výpůjčce č. 23-004-026-09, kterou uzavřely statutární město Přerov jako půjčitel a obecně 

prospěšná společnost Areál pohody a sportu o.p.s., IČ 27838111, se sídlem Komenského 1405/36, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako vypůjčitel dne 27.11.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

21.2.2020, na dobu určitou do 30.1.2028 za účelem využití předmětu výpůjčky pro vybudování a 

provoz sportovního areálu se zázemím přístupného veřejnosti, 

  

- část pozemku p.č. 2638/1 v k.ú. Přerov o výměře 2 300 m2 je předmětem výpůjčky založené 

smlouvou o výpůjčce č. MMPr/SML/0446/2020, kterou uzavřely statutární město Přerov jako půjčitel 

a spolek KSK Limit, z.s., IČ 04995619, se sídlem U Tenisu 851/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, 

jako vypůjčitel dne 21.2.2020 na dobu určitou do 28.2.2023 za účelem využití předmětu výpůjčky k 

vybudování a provozování tréninkového centra GEROY s kombinací workout hřiště a překážek 

GEROY. 

  

2. pozemky p.č. 2637/2 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 31.495 m2, p.č. 2637/3 (ostatní 

plocha - neplodná půda) o výměře 15.083 m2, p.č. 5007/3 (trvalý travní porost) o výměře 6.412 

m2 a p.č. 6855 (vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené) o výměře 167.212 

m2, vše v k.ú. Přerov jsou ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro 

Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČ 70890013. 

  

  

Statutární město Přerov a Povodí Moravy, s.p. hodlají na výše uvedených pozemcích realizovat 

veřejně prospěšnou stavbu „Bečva, Přerov – Protipovodňová ochrana nad jezem - I. etapa“, jejímž 

účelem je zajistit protipovodňovou ochranu pro obyvatele města Přerova. Stavba bude 

spolufinancována z programu Ministerstva zemědělství ČR – dotačního programu 129 360 Podpora 

prevence před povodněmi IV (2019 – 2024) se spoluúčastí města ve výši 15% celkových stavebních 

nákladů a u vyvolaných investic, které budou tvořit více než 20% stavebních nákladů stavby, ve výši 

nákladů přesahujících odpovídající částku.  

  

Stavba bude realizována na základě Rozhodnutí o společném povolení vydaného Magistrátem města 

Přerova, Odborem stavebního úřadu a životního prostředí, dne 29. 9. 2020 pod č. j. 

MMPr/203816/2020/Hr, které nabylo právní moci dne 16. 11. 2020, přičemž zhotovitelem stavby 

bude společnost Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ 

25021915, se kterou jako zhotovitelem uzavřelo Povodí Moravy, s.p. jako objednatel dne 4.11.2021 

smlouvu o dílo č. 2517/2021-SML se sjednanou cenou díla 68.363.601,99 Kč bez DPH.  

  

Předpokládané celkové stavební náklady na realizaci protipovodňových opatření v současné době činí 

69.557.617,54 Kč bez DPH, přičemž tato částka zahrnuje náklady na základě výše uvedené smlouvy o 

dílo a náklady na související přeložky inženýrských sítí na základě smluv uzavřených mezi Povodím 

Moravy, s.p. a vlastníky příslušných inženýrských sítí.  

  

Za účelem zajištění vzájemné spolupráce a koordinace dalšího postupu na realizaci stavby 

„Bečva, Přerov – Protipovodňová ochrana nad jezem - I. etapa“ uzavřely statutární město Přerov 

a Povodí Moravy, s.p. dne 16.2.2021 smlouvu o spolupráci.   
Smluvní strany ve smlouvě o spolupráci deklarovaly zájem financovat předmětnou stavbu zejména z 

výše uvedeného dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR s tím, že žadatelem o dotaci bude 

Povodí Moravy, s.p. a dohodly se, že v případě získání dotace budou náklady na realizaci akce 

rozděleny následovně: 

  

1. statutární město Přerov poskytne dotaci nebo jinak zajistí finanční prostředky na následující 

náklady, které nebudou hrazeny z dotace: 



- stavební náklady, vč. nákladů na přeložky inženýrských sítí a vyvolané investice, které jsou 

vyžadovány Ministerstvem zemědělství ČR jako nezbytná spoluúčast v plné výši, 

- stavební náklady vynaložené na práce, materiál nad rámec stanovený zadávací dokumentací, na 

jejímž základě byla vysoutěžena realizace stavby, jako je rozšíření provedení stavebních prací nebo 

dodávka jiného materiálu, které budou řešeny dodatkem smlouvy o dílo se zhotovitelem zajišťujícím 

realizaci stavby nebo třetími osobami (vícepráce), v případě, že jsou nezbytné pro úspěšné dokončení 

Akce a zajištění funkce protipovodňové ochrany, 

- náklady na správní a jiné poplatky související s realizací stavby (poplatek za vynětí ze zemědělského 

půdního fondu, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek za zvláštní užívání komunikace 

apod.), u nichž povinnost úhrady vznikla po uzavření smlouvy o spolupráci,  

- 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 stavby nezbytné, vč. práv a povinností z již uzavřených smluv, 

- náklady na vyhotovení projektové dokumentace, jejíž potřeba vznikla po uzavření smlouvy o 

spolupráci. 

  

2. Povodí Moravy, s.p. zajistí administraci dotace od Ministerstva zemědělství ČR a realizaci celé 

stavby (žádost o dotaci, výběrové řízení na veřejné zakázky, projektové řízení atd.) prostřednictvím 

svých zaměstnanců a dále uhradí náklady na zajištění stavebního dozoru, autorského dozoru 

projektanta, koordinátora BOZP, zajištění povinného archeologického průzkumu, geologického 

průzkumu, geologického monitoringu a biologického dozoru. 

  

S ohledem na podmínky financování stavby se smluvní strany ve smlouvě o spolupráci dále dohodly, 

že v případě pozemků, sítí a staveb patřících statutárnímu městu Přerov, resp. jím zřízeným 

společnostem, dotčených plánovanou stavbou, uzavřou následující právní jednání: 

- darovací smlouvu ve prospěch České republiky s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. - v 

případě pozemků, které budou stavbou trvale dotčeny, 

- smlouvu o bezúplatném zřízení služebnosti - v případě pozemků, které budou stavbou trvale dotčeny, 

a u kterých nebude darování možné nebo které budou zasaženy pouze přeložkami sítí, resp. jejich 

vyvolanými investicemi, nebo pozemků, u nichž se smluvní strany dohodnou z jiného důvodu na této 

formě majetkoprávního vypořádání, 

- smlouvu o výpůjčce - v případě pozemků, které budou stavbou dočasně dotčeny, 

- jinou formou bezúplatného vypořádání, které umožní realizaci stavby - v případě dotčených staveb a 

sítí. 

  

Ve smlouvě o spolupráci se statutární město Přerov zavázalo poskytnout Povodí Moravy, s.p. v roce 

2022 až 2023 dotaci na uhrazení spoluúčasti na nákladech nekrytých dotačními prostředky ze strany 

Ministerstva zemědělství ČR až do celkové výše 15.000.000,- Kč, přičemž smluvní strany se dohodly, 

že konkrétní výše dotace bude upravena smlouvu o poskytnutí dotace, kterou uzavřou po ukončení 

soutěže na veřejnou zakázku, jejíž předmětem bude realizace stavby.  

  

Součástí smlouvy o spolupráci byl dále závazek statutárního města Přerova, že pokud by závazek 

statutárního města Přerova poskytnout dotaci ve výši 15.000.000,- Kč nepostačil k pokrytí potřebných 

nákladů pro realizaci stavby, jež mají být z jeho strany zajištěny, hodlá svůj finanční příspěvek v 

souladu s pravidly pro dělení nákladů, které jsou obsaženy ve smlouvě o spolupráci, navýšit. 

  

Součástí smlouvy o spolupráci je dohoda smluvních stran, že pokud by realizace předmětné stavby 

nebyla osvobozena od všech místních poplatků (např. poplatku za užívání veřejného prostranství, 

poplatku za zvláštní užívání komunikace atd.), statutární město Přerov poskytne Povodí Moravy, s.p. 

finanční prostředky na jejich uhrazení formou účelové dotace ze svého rozpočtu, s tím, že tato dotace 

by byla poskytnuta nad rámec závazku statutárního města Přerova poskytnout dotaci až do celkové 

výše 15.000.000,- Kč. 

  

Smluvní strany se ve smlouvě rovněž dohodly, že spolu uzavřou další smlouvy upravující následné 



provozování a údržbu díla, které vznikne v rámci stavby, a smlouvy o realizaci vyvolaných investic, 

přeložek apod., přičemž statutární město Přerov se zavázalo, že převezme v rámci výše uvedených 

smluv do výpůjčky území dotčené realizací stavby resp. dílo vybudované v rámci stavby s tím, že 

bude protipovodňovou ochranu vybudovanou v rámci stavby spravovat a provozovat, a to včetně 

následujících povinností vztahujících se k zařízením, stavebním objektům, zeleni a dalším věcem 

dotčených předmětnou stavbou:  

- 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 a 

v rozsahu stanoveném rozhodnutím o povolení kácení dřevin, které vydal Magistrát města Přerova, 

odbor stavebního úřadu a životního prostředí dne 6. 8. 2019 pod č.j. 

MMPr/178353/2019/STAV/ZP/Eh, 

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

  

Statutární město Přerov se ve smlouvě o spolupráci dále zavázalo převzít do svého majetku zpět 

všechny přeložky, resp. vyvolané investice, které budou v rámci stavby realizovány na jeho majetku, 

např. veřejné osvětlení, komunikace atd., s tím, že práva a povinnosti budou upraveny zvláštní 

smlouvou. 

  

Pro úplnost uvádíme, že uzavření smlouvy o spolupráci bylo schváleno Zastupitelstvem města Přerova 

na jeho 17. zasedání konaném dne 8.2.2021 usnesením č. 674/17/3/2021. 

  

  

Dle projektové dokumentace na realizaci stavby budou stavbou – objekty protipovodňových opatření 

(hrázemi) zastavěny kromě pozemků ve vlastnictví České republiky, se kterými náleží právo 

hospodařit Povodí Moravy, s.p., rovněž části pozemků ve vlastnictví StMPr o přibližné výměře:  

- p.č. 2635/1 o výměře cca 3,06 m2, 

- p.č. 2657/2 o výměře cca 391,55 m2, 

- p.č. 2656/1 o výměře cca 152 m2, 

- p.č. 2638/1 o výměře cca 64,41 m2, vše v k.ú. Přerov.  
V návaznosti na závazek statutárního města Přerova a Povodí Moravy, s.p. uzavřít darovací smlouvu 

na bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Přerova, které budou stavbou trvale 

dotčeny, který je obsažen ve smlouvě o spolupráci ze dne 16.2.2021, bude mezi statutárním městem 

Přerov jako budoucím dárcem a Povodím Moravy, s.p. jako budoucím obdarovaným uzavřena 

smlouva o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků p.č. 2635/1, p.č. 2657/2, p.č. 2656/1 

a p.č. 2638/1, vše v k.ú. Přerov, které budou stavbou – objekty protipovodňových opatření (hrázemi) 

skutečně dotčeny.  

  

Podle smlouvy o budoucí darovací smlouvě bude darovací smlouva uzavřena nejpozději do 120 dnů 

od doručení výzvy budoucího obdarovaného k uzavření darovací smlouvy budoucímu dárci, kterou 

bude budoucí obdarovaný povinen doručit budoucímu dárci nejpozději do 12 měsíců od vydání 

kolaudačního souhlasu ke stavbě. Přesná výměra částí pozemků p.č. 2635/1, p.č. 2657/2, p.č. 2656/1 a 

p.č. 2638/1, vše v k.ú. Přerov, jako předmětu daru bude určena geometrickými plány vyhotovenými po 

kolaudaci stavby. Náklady spojené s vyhotovením geometrických plánů a další náklady související s 

darovací smlouvou uhradí Povodí Moravy, s.p.  

  

Součástí smlouvy o budoucí darovací smlouvě bude souhlas budoucího dárce se zastavěním 

předmětných pozemků stavbou, umístěním stavby na předmětných pozemcích a vstupem zaměstnanců 

budoucího obdarovaného a zaměstnance příslušné dodavatelské společnosti na předmětné pozemky 

obdarovaného a souhlas budoucího obdarovaného s tím, aby porosty, drobné stavby, venkovní úpravy 

atd., které tvoří překážku realizace stavby, byly v průběhu stavby z předmětných pozemků odstraněny.  

  

Součástí smlouvy o budoucí darovací smlouvě bude dále závazek budoucího dárce zajistit, že 



subjekty, které užívají pozemky p.č. 2635/1, p.č. 2638/1, p.č. 2656/1 a p.č. 2657/2, vše v k.ú. Přerov 

resp. jejich části na základě smluv o výpůjčkách (viz výše), strpí na částech předmětných pozemků, 

které budou dotčeny záborem stavby, veškeré činnosti budoucího obdarovaného a příslušné 

dodavatelské společnosti, jež jsou nezbytné pro realizaci stavby, a zdrží se jakýchkoliv zásahů do 

staveniště a jakýchkoliv činností, které by bránily provádění stavby. 

Součástí smlouvy o budoucí darovací smlouvě bude ujednání, že smluvní strany nebudou závazky a 

povinnostmi ze smlouvy o budoucí darovací smlouvě vázány a smlouva o budoucí darovací smlouvě 

zanikne v případě, že realizace stavby nebude zahájena do 10 let od uzavření smlouvy o budoucí 

darovací smlouvě.  

  

V návaznosti na závazek statutárního města Přerova, že převezme do výpůjčky území dotčené 

realizací stavby resp. dílo vybudované v rámci stavby, s tím, že bude protipovodňovou ochranu 

vybudovanou v rámci stavby spravovat a provozovat, který je obsažen ve smlouvě o spolupráci ze dne 

16.2.2021, bude mezi Povodím Moravy, s.p. jako budoucím půjčitelem a statutárním městem Přerov 

jako budoucím vypůjčitelem uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o výpůjčce, podmínkách 

provozu a údržbě protipovodňových opatření, jejímž předmětem bude přenechání částí pozemků 

p.č. 2637/2 (ostatní plocha – jiná plocha), p.č. 2637/3 (ostatní plocha - neplodná půda), p.č. 6855 

(vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené) a p.č. 5007/3 (trvalý travní porost), vše 

v k.ú. Přerov, jejichž vlastníkem je Česká republika, a se kterými náleží právo hospodařit Povodí 

Moravy, s.p. a částí pozemků p.č. 2635/1 (ostatní plocha – jiná plocha), p.č. 2657/2 (ostatní plocha – 

sportoviště a rekreační plocha), p.č. 2656/1 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) a p.č. 

2638/1 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha), vše v k.ú. Přerov, jejichž vlastníkem je 

statutární město Přerov a jejichž vlastníkem se na základě darovací smlouvy, která bude uzavřena na 

základě smlouvy o budoucí darovací smlouvě (viz výše), stane Česká republika a subjektem, kterému 

bude náležet právo hospodařit s majetkem státu, bude Povodí Moravy, s.p., které budou stavbou trvale 

dotčeny, včetně stavebních objektů tvořících protipovodňová opatření, která jsou specifikována v 

projektové dokumentaci a mobilních čerpadel, která jsou specifikována v projektové dokumentaci, do 

výpůjčky statutárního města Přerova jako budoucího vypůjčitele a úprava vzájemných vztahů mezi 

Povodím Moravy, s.p., kterému bude náležet právo hospodařit s protipovodňovými opatřeními, jako 

budoucím vypůjčitelem a statutárním městem Přerov jako budoucím půjčitelem při provozování a 

údržbě předmětu výpůjčky.  

Podle smlouvy o smlouvě budoucí o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě protipovodňových 

opatření bude smlouva o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě protipovodňových opatření 

uzavřena nejpozději do 45 dnů od doručení výzvy budoucího půjčitele k uzavření smlouvy budoucího 

vypůjčitele.  

  

Součástí smlouvy o smlouvě budoucí o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě protipovodňových 

opatření bude ujednání, že smluvní strany nebudou závazky a povinnostmi z této smlouvy vázány a 

tato smlouva zanikne v případě, že realizace stavby nebude zahájena do 10 let od uzavření smlouvy. 

Smlouva o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě protipovodňových opatření bude uzavřena na 

dobu neurčitou s právem půjčitele smlouvu vypovědět s výpovědní dobou 6 měsíců. 

  

Podle smlouvy o smlouvě budoucí o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě protipovodňových 

opatření budou ze smlouvy o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě protipovodňových opatření 

vyplývat následující povinnosti vypůjčitele týkající se provozování a údržby předmětu výpůjčky: 

- provozovat a udržovat předmět výpůjčky v dobrém stavebním a provozním stavu, a to včetně 

provozu mobilních čerpadel v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 254/2001 

Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

- užívat předmět výpůjčky s péčí řádného hospodáře a řídit se příslušnými rozhodnutími orgánů státní 

správy a pokyny půjčitele, 

- zajistit opravu případných škod způsobených statutárním městem Přerov a škod uvedených v příloze 

č. 4 smlouvy, odstranění a likvidaci odpadů, případných naplavenin atd., 

- provádět na předmětu výpůjčky stavební úpravy, umisťování trvalých prvků a zařízení a realizovat 

jakékoli dlouhodobé změny předmětu výpůjčky včetně např. instalace mobiliáře pouze se souhlasem 



půjčitele, 

- vydat nejpozději do 10 dnů ode dne účinnosti smlouvy Provozní řád předmětu výpůjčky upravený 

dle připomínek půjčitele, který bude obsahovat postup krizového řízení při povodni, 

- odstranit škody na předmětu výpůjčky způsobené vypůjčitelem a škody uvedené v příloze č. 4 této 

smlouvy nebo neodsouhlasené změny předmětu výpůjčky a navrátit předmět výpůjčky do původního 

stavu do 15 dnů od doručení výzvy budoucího půjčitele, pokud nebude jiné datum stanoveno dohodou 

smluvních stran, přičemž pokud tak vypůjčitel neučiní, půjčitel bude oprávněn navrátit předmět 

výpůjčky do původního stavu a náklady na toto navrácení je oprávněn požadovat po vypůjčiteli, s tím, 

že budoucí vypůjčitel bude povinen uhradit tyto náklady půjčiteli nejpozději do 90 dnů ode dne 

doručení výzvy půjčitele, 

- zajistit nerušený a prioritní přístup, vč. možnosti vjezdu motorových vozidel, půjčitele na předmět 

výpůjčky za účelem správy vodního toku, vč. údržby a oprav přístupových komunikací a vytvoření a 

upravení příslušných ustanovení v Provozním řádu předmětu výpůjčky a zajištění jejich dodržování, 

- oznámit půjčiteli bez zbytečného odkladu veškeré změny, které nastaly v a na předmětu výpůjčky, a 

to jak zapříčiněním budoucího vypůjčitele, tak i bez jeho vlivu a vůle, 

- zaplatit všechny poplatky, pokuty a sankce uložené formou rozhodnutí orgánů státní správy z důvodu 

porušení výše uvedených předpisů, pokud tyto předpisy porušil vypůjčitel při užívání předmětu 

výpůjčky, 

- zajistit na vlastní náklady neprodlené odstranění veškerých úniků a havárií skladovaných odpadů 

nebo látek ohrožujících předmět výpůjčky nebo přilehlý vodní tok, pokud je způsobil vypůjčitel, 

- nést náklady na provoz a údržbu předmětu výpůjčky, a to vč. uskladnění a provozu mobilních 

čerpadel, 

- zajistit na své náklady běžnou údržbu předmětu výpůjčky a opravu vad způsobených opotřebením a 

časem na předmětu výpůjčky, 

- zajistit následnou péči o vysázenou zeleň v rozsahu rozhodnutí o povolení kácení dřevin, které vydal 

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí dne 6.8.2019 pod č.j. 

MMPr/178353/2019/STAV/ZP/Eh, a to na své náklady a po celou nařízenou dobu 5 let.   

Podmínky pro údržbu jednotlivých druhů stavebních objektů a opravu škod na nich, ke kterým se 

vypůjčitel na základě smlouvy zaváže, jsou v příloze č. 4 smlouvy stanoveny následovně:  

1. u železobetonové ochranné zdi 

- pravidelně kontrolovat stav betonové zdi, případně provést nové antigraffiti nátěrů, 

- odstranit graffiti, 

  

2. u zábradlí, oplocení 

- pravidelně kontrolovat celkový stav oplocení/zábradlí, případně provést jeho opravy,  

- odstranit graffiti, 

  

3. u břehové a doprovodné výsadbě, vegetační úpravy 

- pravidelně kontrolovat stav (minimálně 1 x ročně), v případě potřeby upravit či opravit kotvení a 

úvazy pro dřeviny, a to zejména po průchodu povodňových vod a ledochodů, 

- v případě potřeby provést výchovný řez a ořez spodních větví,  

- v případě potřeby dosazovat nové dřeviny stejného druhu za uhynulé dřeviny,  

- odstranit vady způsobené vandalismem. 

  

Smlouva o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě protipovodňových opatření bude uzavřena 

nejpozději do 45 dnů od výzvy budoucího půjčitele k uzavření smlouvy. Užívání předmětu výpůjčky 

započne dnem předání předmětu výpůjčky, a současně nejdříve k okamžiku vydání rozhodnutí o 

předčasném užívání díla nebo kolaudačního souhlasu. Smlouva o výpůjčce, podmínkách provozu a 

údržbě protipovodňových opatření bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců. 

Náklady na zajištění technicko bezpečnostních prohlídek ponese Povodí Moravy, s.p. Náklady na 

provoz a údržbu předmětu výpůjčky, a to včetně uskladnění a provozu mobilních prvků 

protipovodňové ochrany ponese StMPr.  

  

Pro úplnost uvádíme, že na pozemcích, které budou předmětem výpůjčky, budou umístěny rovněž 

stavební objekty ve vlastnictví budoucího vypůjčitele nebo třetích osob, které vzniknou jako vyvolaná 



investice související s realizací protipovodňových opatření (cizí stavební objekty). Jedná se např. o SO 

03.1 Opatření č. 1P/04 – ochranná stěna mezi mosty – 2. část –- ochranná zídka, CO 03.2 Opatření 

1P/04 – ochranná stěna mezi mosty – 2. část – obnova chodníku, SO 08.09 Hradidlová komora na OS 

6N, SO 11 Sjezd do toku Bečvy a jiné. Tyto cizí stavební objekt nebudou předmětem výpůjčky. 

  

V návaznosti na závazek statutárního města Přerova, že poskytne Povodí Moravy, s.p. v roce 2022 až 

2023 dotaci na uhrazení spoluúčasti na nákladech nekrytých dotačními prostředky ze strany 

Ministerstva zemědělství ČR až do celkové výše 15.000.000,- Kč, který je obsažen ve smlouvě o 

spolupráci ze dne 16.2.2021, bude mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem dotace a 

Povodím Moravy, s.p. jako příjemcem dotace uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na 

realizaci protipovodňových opatření v rámci stavební akce "Bečva, Přerov - Protipovodňová ochrana 

nad jezem - I. etapa". 

  

Účelem poskytnutí dotace je zajištění finančních prostředků pro činnosti příjemce dotace jako 

investora stavebních prací souvisejících s prováděním protipovodňových opatření v rámci stavební 

akce "Bečva, Přerov - Protipovodňová ochrana nad jezem - I. etapa". Dotace se poskytuje na úhradu 

uznatelných nákladů vzniklých v období od 16.2.2021 do 30.9.2023. Výše dotace bude činit 

11.000.000,- Kč a bude poskytnuta ve dvou zálohových ročních platbách - do 30.6.2022 ve výši 

6.000.000,- Kč a do 30.6.2023 ve výši 5.000.000,- Kč.  

  

Součástí smlouvy bude závazek smluvních stran uzavřít do 90 dnů ode dne předložení závěrečného 

vyúčtování akce dodatek ke smlouvě, na jehož základě se poskytovatel zaváže poskytnout příjemci 

dotaci na úhradu zbývající části stavebních nákladů, maximálně však do celkové výše 15.000.000,- 

Kč, v případě, že uhrazené zálohové platby ve výši 11.000.000,- Kč nebudou v součtu dosahovat výše 

15% z celkových skutečných stavebních nákladů stavební akce.  

Předmětem předlohy je vypořádání majetkoprávních a finančních vztahů mezi statutárním 

městem Přerov a Povodím Moravy, s.p. v souvislosti s realizací investiční akce "Bečva, Přerov – 

Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa“.  

 

 


