
Pořadové číslo:  26/3.6.2. 

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 29.08.2022 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 9. 2022 

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Dohoda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice 

- II. etapa v rámci projektu "Kanalizace Penčice - 2. etapa" 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje uzavření Dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV 

Čekyně, Penčice - II. etapa v rámci projektu "Kanalizace Penčice - 2. etapa" mezi společnosti 

Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I- Město, 75002, IČ: 

47674521 a statutárním městem Přerov ve znění dle přílohy č. 1. 

 

2. schvaluje finanční spoluúčast statutárního města Přerova na realizaci stavby Kanalizace a 

ČOV Čekyně, Penčice - II. etapa v rámci projektu "Kanalizace Penčice - 2. etapa" ve výši 

25.000.000,- Kč. 

 

3. ukládá odboru ekonomiky zapracovat do rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2023 

finanční prostředky ve výši 25.000.000,- Kč na dofinancování stavby Kanalizace a ČOV 

Čekyně, Penčice - II. etapa v rámci projektu "Kanalizace Penčice - 2. etapa" dle podmínek 

uvedených v Dohodě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, 

Penčice - II. etapa v rámci projektu "Kanalizace Penčice - 2. etapa". 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 91. schůzi konané dne 25. 8. 2022 po projednání podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby 

Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice - II. etapa v rámci projektu "Kanalizace Penčice - 2. etapa" a 

schválit finanční spoluúčast StMPr dle návrhu na usnesení a dále uložit odboru ekonomiky zapracovat 

do rozpočtu potřební finanční prostředky na dofinancování stavby dle návrhu na usnesení. 

 



Odbor ekonomiky 

V případě schválení výše uvedeného usnesení budou v návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na 

rok 2023 předmětné finanční prostředky vyčleněny. V této souvislosti je třeba uvést, že důsledkem 

může být skutečnost, že nebude možné navýšit rozpočtové limity ve vztahu k minulému roku o 

procenta, která by se blížila výši inflace nebo bude navržen, pokud to situace dovolí, rozpočet 

deficitní. 

 

Důvodová zpráva: 

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21 (dále jen VaK Přerov a.s.) 

se obrátila na statutární město Přerov ve věci stavby kanalizace v místní části Penčice. Stavba 

chybějící kanalizace v místní části Penčice byla v minulosti odborem řízení projektů a investic 

připravována, kdy bylo původně projektováno současné vybudování kanalizace a společné ČOV pro 

místní části Čekyně i Penčice. Vzhledem k tomu, že náklady na vybudování kanalizace v obou 

místních částech překračovaly limit pro úspěšné získání dotace, byla v době příprav stavby kanalizace 

pro místní část Penčice ze záměru vyjmuta s tím, že tato kanalizace bude realizována v 2. etapě. Byla 

připravena dokumentace pro územní a stavební řízení a dokumentace pro realizaci stavby „Kanalizace 

a ČOV Čekyně, Penčice – 2. etapa". Územní rozhodnutí pro umístění stavby "Kanalizace a ČOV 

Čekyně, Penčice" bylo vydáno Magistrátem města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního 

prostředí, oddělení stavebního úřadu dne 9.8.2017, pod č.j. MMPr/102569/2017/Wa a nabylo právní 

moci dne 12.9.2017. Stavební povolení ke stavbě vodního díla "Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice – 

2. etapa" bylo vydáno Magistrátem města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, 

oddělení stavebního úřadu dne 30.1.2019, pod č.j. MMPr/026530/2019/Hr, s nabytím právní moci dne 

07.03.2019, přičemž platnost stavebního povolení byla prodloužena rozhodnutím ze dne 20.04.2021 

pod č.j. MMPr/064910/2021/Hr s nabytím právní moci dne 27.5.2021. 

  

V r. 2018 byla mezi společností VaK Přerov a.s. a statutárním městem Přerov uzavřena Dohoda o 

spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice - I. etapa v rámci 

projektu "ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka", která řešila podmínky vzájemné 

spolupráce a spolufinancování této stavby. V letech 2019 až 2021 byla s přispěním statutárního města 

Přerova a společnosti VaK Přerov a.s. zrealizována stavba kanalizace včetně ČOV pouze v místní části 

Čekyně.  

  

V dopise ze dne 16.8.2022 VaK Přerov a.s. informuje, že byla v současné době vypsána výzva č. 21 

Operačního programu životního prostředí Ministerstva životního prostředí ČR s termínem podání 

žádostí ke konci roku 2022. V tomto programu jsou nastaveny jiným způsobem limity a jiné podmínky 

pro podání žádosti o poskytnutí dotace, mj. žadatel musí předložit územní rozhodnutí a stavební 

povolení, smlouvu o dílo, dokumentaci stavby atd. 

  

Společnost VaK Přerov a.s. předložila návrh Dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby 

Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice - II. etapa v rámci projektu "Kanalizace Penčice - 2. etapa", jejímž 

účelem je sjednat podmínky vzájemné spolupráce společnosti VaK Přerov a.s. a statutárního města 

Přerova na přípravě, financování, realizaci projektu a jeho uvedením do provozu. Projektem má být 

dosaženo zlepšení životního prostředí, protože odpadní vody z jednotlivých nemovitostí budou 

odvedeny kanalizací do nové ČOV, kde budou vyčištěny v souladu s požadavky příslušných předpisů. 

  

Společnost VaK Přerov a.s. provedla aktualizaci rozpočtu stavby kanalizace v Penčicích, kdy celkové 

náklady na realizaci stavby kanalizace v Penčicích byly vyčísleny částkou 95,2 mil. Kč, z toho výše 

dotace by měla činit 65,2 mil. Kč. Tyto náklady nezahrnují technický a autorský dozor při stavbě. 

Statutární město Přerov by se na financování projektu podílelo formou účasti na zvýšení základního 

kapitálu společnosti VaK Přerov a.s., a to poskytnutím finančních zdrojů v celkové výši 25 mil. Kč. 

Poskytnutí těchto prostředků se předpokládá v r. 2023, kdy město na základě rozhodnutí příslušného 

orgánu společnosti VaK Přerov a.s. upíše 25.000,- ks kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- 



Kč.  

  

Při uzavírání 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" v r. 2018 byla řešena 

eventuální možnost vzniku veřejné podpory v případě poskytnutí předmětných finančních prostředků 

statutárním městem Přerov společnosti Vak Přerov a.s., kdy dle tehdejšího sdělení společnosti VaK 

Přerov a.s. společnost podniká na uzavřeném trhu v zásadě jen na území okresu Přerov jen s 

minimálním přesahem za hranice okresu, přičemž území jeho působnosti je dáno vlastnictvím 

rozvodné vodovodní a kanalizační sítě se všemi souvisejícími zařízeními (úpravny vody, ČOV atd.) K 

ovlivnění hospodářské soutěže a obchodu by nemělo dojít, jelikož společnost nepodniká na trzích s 

jinými službami, nemá k dispozici žádnou infrastrukturu ani příslušná oprávnění k těmto činnostem. Z 

toho 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. Zvýšení základního kapitálu úpisem kmenových akcií společnosti VaK Přerov a.s., 

kterou město již 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. 

  

Součástí dohody je budoucí závazek statutárního města Přerova, že do 30 dnů od doručení výzvy 

společnosti VaK Přerov a.s. úplatně převede společnosti VaK Přerov a.s. dokumentaci pro stavební 

povolení (v pořizovací hodnotě 500.000,- Kč bez DPH, tj. 605.000,- Kč vč. DPH).  

Dále je součástí dohody budoucí závazek statutárního města Přerova, že do 30 dnů od doručení výzvy 

společnosti VaK Přerov a.s převede práva a povinnosti ze stavebního povolení ke stavbě vodního díla 

"Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice – 2. etapa". Stavební povolení ke stavbě vodního díla 

"Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice – 2. etapa" bylo vydáno Magistrátem města Přerova, odbor 

stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu dne 30.1.2019, pod č.j. 

MMPr/026530/2019/Hr, s nabytím právní moci dne 07.03.2019, přičemž platnost stavebního povolení 

byla prodloužena rozhodnutím ze dne 20.04.2021 pod č.j. MMPr/064910/2021/Hr s nabytím právní 

moci dne 27.5.2021. 

Dále součástí dohody bude rozvazovací podmínka – v případě, že dotace z prostředků OPŽP na 

realizaci projektu nebude společnosti VaK Přerov a.s. poskytnuta, převede výše uvedenou 

dokumentaci a práva a povinnosti z Územního rozhodnutí a stavebního povolení za stejných podmínek 

zpět statutárnímu městu Přerov. 

Dohodou se současně město zavazuje zabezpečit do 30.4.2023 zpracování projektu kanalizačních 

přípojek pro napojení jednotlivých nemovitostí.  

  

S ohledem na nutnost připojení obyvatel na novou kanalizaci a ČOV v počtu deklarovaném v žádosti o 

poskytnutí dotace, které je závaznou podmínkou a při nesplnění je sankcionováno, zaváže se město k 

vyvíjení úsilí směřujícího k připojení maximálního počtu obyvatel. Zde je možno, aby vodoprávní 

úřad na podnět prováděl u majitelů nemovitostí, které nebudou napojeny na novou kanalizaci, dozor se 

smyslu zákona o vodovodech a kanalizacích. 

  

V případě, že dotace z prostředků OPŽP na realizaci projektu nebude společnosti VaK Přerov a.s. 

poskytnuta, ruší se dohoda od počátku. V případě, že dotace bude poskytnuta v nižším než dle dohody 

předpokládaném rozsahu, ruší se dohoda od počátku, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládána k projednání dohoda o spolupráci, která řeší 

podmínky vzájemné spolupráce města a společnosti VaK Přerov a.s. na přípravě, financování a 

realizaci projektu kanalizace v místní části Penčice.  

 

 


