
Pořadové číslo:  3/3.6.4. 

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 17.02.2023 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 2. 2023 

Zpravodaj:  Ing. Miloslav Dohnal , náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Bc. Alexandr Salaba, 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" - uzavření dodatku č. 1  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby 

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

etapa" uzavřené dne 8.9.2022 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 následující úpravy rozpočtu: 

  

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 8115 210 Změny stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

581 813,2 *  + 10 000,0 591 813,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

2399 210 Akce nad 500 tis. Kč (č. 

2100741 

– Kanalizace Penčice 

(spolufinancování)) 

25 000,0 + 10 000,0 35 000,0 

 

 

 

 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova:  

Rada města Přerova projednala záležitost uzavření dodatku č. 1 na 10. schůzi dne 17.2.2023. O 

výsledku tohoto jednání bude Zastupitelstvo města Přerova informováno zpravodajem před 

projednáním tohoto materiálu. 

 

Odbor ekonomiky: 

Rozpočtové opatření řeší navýšení spolufinancování města na projektu "Kanalizace Penčice - 2. 

etapa". K výše uvedenému účelu budou převedeny finanční prostředky vyčleněné v rezervě roku 2022 

na nerozpočtované výdaje, které se staly součástí výsledku hospodaření.  

 

Důvodová zpráva: 

V uplynulých letech byla řešena otázka chybějící kanalizace v místních částech Čekyně a Penčice, kdy 

bylo odborem řízení projektů a investic připravováno a 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 stavba kanalizace pro místní část Penčice ze záměru vyjmuta s tím, že tato kanalizace 

bude realizována v 2. etapě. 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 společnost VaK Přerov a.s., ve 

spolupráci a s přispěním statutárního města Přerova, zrealizovala stavbu kanalizace včetně ČOV v 

místní části Čekyně.  

  

Dne 8.9.2022 byla mezi statutárním městem Přerov a společností VaK Přerov a.s. uzavřena Dohoda o 

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

projektu "Kanalizace Penčice - 2. etapa", kterou byly sjednány podmínky vzájemné spolupráce na 

přípravě, financování, realizaci projektu "Kanalizace Penčice - 2. etapa" a jeho uvedením do provozu. 

Stavba kanalizace bude dle této dohody financována z prostředků Operačního programu životního 

prostředí Ministerstva životního prostředí ČR, z finančních zdrojů společnosti Vak Přerov a.s. a z 

finančního příspěvku statutárního města Přerova.  

Předpokládané celkové náklady byly společností Vak Přerov a.s. vyčísleny částkou 95,16 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.  

  

Dne 10.2.2023 zaslala společnost Vak Přerov a.s. návrh dodatku č. 1 výše citované dohody o 

spolupráci, která upravuje podíly na financování projektu v návaznosti na vydaný příslib poskytnutí 

dotace a ceny díla v souvislosti s uzavřením smluv s dodavatelem a technickým dozorem investora.  



Tímto dodatkem se tedy upřesňují náklady stavby kanalizace Penčice takto: 

Celkové náklady stavby, TDI a další 97,80 mil. Kč 

- z toho uznatelné náklady 93,47 mil. Kč 

- neuznatelné náklady 4,33 mil. Kč 

předpokládaná dotace 47,81 mil. Kč 

podíl obce na zvýšení základního kapitálu 35,00 mil. Kč 

vlastní zdroje VaK Přerov, a.s. 14,99 mil. Kč 

  

Dodatkem se tedy navyšuje výše podílu statutárního města Přerova na realizaci stavby kanalizace 

Penčice o 10 mil. Kč oproti původní předpokládané částce a to v souvislosti s upřesněním nákladů 

stavby a výše dotace. Dle sjednaných podmínek se město bude na financování projektu podílet formou 

účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti Vak Přerov a.s. upsáním 35.000,- ks akcií ve 

jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládáno ke schválení uzavření dodatku č. 1 dohody 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, kdy tímto dodatkem 

je řešeno navýšení příspěvku města na realizaci této stavby.  

 

 


