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Číslo materiálu: 0083-ZM2018

Protipovodňová opatření v povodí řeky Moravy - lokalita Kroměřížsko
Zpracovatel:
Předkladatel:
Důvod předložení:

Ing. Jiří Pospíšil
Ing. Věra Sigmundová
Na základě doporučení

Přílohy:
smlouva PPO Kroměříž
důvodová zpráva města Kroměříž

Návrh usnesení:
Za s t up i tel s tv o m ě s ta C hro p yně ne s chv al uj e
smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci projektu "Protipovodňová opatření v povodí Moravy - lokalita Kroměříž", se smluvními partery, kterými mají být město Kroměříž, město Hulín, město Chropyně, obec
Břest, obec Skaštice a Povodí Moravy, s. p.

Důvodová zpráva:
Město Chropyně obdrželo dne 12.09.2018 Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci projektu "Protipovodňová opatření v povodí Moravy - lokalita Kroměříž". Předmětem navržené smlouvy je spolupráce na přípravě
a realizaci významných protipovodňových opatření, jejichž primárním smyslem je protipovodňová ochrana
Kroměříže. Záměrem města Kroměříž je získání obcí, dotčených záměrem, pro spolupráci na přípravě a realizaci projektu, jako smluvních partnerů. Město Chropyně je aktuální podobou záměru dotčeno také, a to negativně tím způsobem, že realizací záměru by došlo k takovým změnám odtokových poměrů, že v části Plešovec
by se zvedla hladina případné povodně.
Odbor výstavby a životního prostředí hodnotí stávající podobu záměru jako skutečně důmyslnou a propracovanou ochranu města Kroměříž před povodněmi. Současně záměr generuje podmínky pro lepší hospodaření s
vodou v krajině v období sucha. Voda, která ale nepoteče při povodních přes Kroměříž musí protéci někama
jinama a jediným místem, kde se dá nenásilnou formou převest je katastr Plešovce včetně zastavěné části
Plešovce. Na tyto důsledky současná podoba záměru nijak nereflektuje a bez návrhu realizace jakýchkoliv
opatření pro Plešovec tento zcela průkazně poškozuje navyšováním hladin při případných povodňových průtocích.
Návrh smlouvy projednal na svém zasedání také výbor ŽP, který doporučil stejně jako OVŽP, nepřistoupit na
partnerství při přípravě projektu.
Je sice skutečností, že rozdělení nákladů na přípravu a realizaci projektu je mnohem spravedlivější, než u
předchozího návrhu smlouvy. Náklady prakticky spočívají na bedrech města Kroměříž s tím, že pokud si
smluvní partner pro svou ochranu vynutí nějaká opatření, bude si je pak i platit. S konceptem řešení se z pohledu města Chropyně nedá souhlasit, protože vždy bude znamenat zhoršení případných povodní v Plešovci.
Pro Plešovec je pak jedinou ochranou jeho ohrázování, které by bylo jednak velmi drahé (min. 100 mil. Kč) a
hlavně by znehodnotilo nevratně vzhled obce prstencem valů v jejím okolí. V těchto souvislostech nemá navrhovaná protipovodňová ochrana Kroměříže správný směr a ve vztahu k povodí jako celku není koncepční a
systémová.
Pokud by záměr protipovodňové ochrany pokračoval v přípravách bez města Chropyně, bylo by možno z
pohledu města Chropyně zasahovat do formovaného řešení aktivně i bez podepsané smlouvy o spolupráci na
přípravě a realizaci projektu.
Rada města Chropyně nedoporučuje Zastupitelstvu města Chropyně schválit uzavření této smlouvy.
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Smlouva
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spolupráci při přípravě

a realizaci

projektu

„Protipovodňová opatření v povodí Moravy - lokalita
Kroměříž“
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uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními partnery:
1.

Město Kroměříž,
zastoupené: Mgr. Jaroslavem Nëmcem, starostou
'ČI
ˇ ,ˇ
,
,
se sidlem: Velke nam. 115/1, 767 01 Kromeřiz
dále též jako „nositel projektu"

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHROPYNÉ
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Zastoupené: Mgr. Romanem Hozou, starostou
IČ: 00287229
se sídlem: nám. Míru 162, 768 24 Hulín
dá/e rež jako „partner projeiau“
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Město Chropyně,
Zastoupené: lng. Vërou Sigmundovou, starostkou
ićz 00287245

se sídlem: nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně
dále též jako „Partner projektu“
4. Obec Břest,

zastoupená: Jaromírem Navrátilem, starostou
IČ: 00287105
se sídlem: Břest Č. 87, 768 23 Břest
dále též jako „Partner projektu"
5.

Obec Skaštice,
zastoupená: lng. Richardem Novákem
IČ: 00488909
se sídlem: Skaštice č. 113, 767 O1 Kroměříž
dále též jako „partner projektu"

6. Povodí Moravy, s.p.,
zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IC: 70890013
se sídlem: Dřevařská 11, 602 00 Brno

dále též jako „partner projektu“

(společné též jako „smluvní partneři" nebo „účastníci sm/ouvy“)
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I.

Preambule
Smluvní partneři prohlašují, že jsou připraveni spolupracovat za podmínek uvedených
vtéto smlouvě na přípravě a realizaci projektu „Protipovodňová opatření na řece
Morava -lokalita Kroměříž" (dále jen „projekt“)

ll.

Dotčené nemovitosti
Projekt bude realizován v katastrálních územích Chropyně,
Skaštice, Kroměříž, Bilany, Břest, Hulín, Záhlinice, Chrášťany.

2.1

Plešovec,

2.2

Realizací projektu budou dotčeny nemovitosti (zejména pozemky)
vlastnictví státu, obcí, Zlínského kraje, právnických a fyzických osob.

2.3

Nemovitosti potřebné krealizaci projektu budou vykupovány do vlastnictví
nositele projektu, nebo partnerů projektu. Kupní cena bude zásadně
stanovena ve výši určené znaleckým posudkem. Část kupní ceny ve výši 90
% (max. však do výše 90% ceny stanovené znaleckým posudkem) bude
hrazena zdotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí České
republiky (dále jen „SFŽP"), zbývající část kupní ceny se zavazuje zaplatit
nositel projektu, nebo po předchozí dohodě obec, vjejímž katastrálním území
se příslušná nemovitost nachází.

2.4

Pro případ, že sjednaná kupní cena bude přesahovat cenu stanovenou
znaleckým posudkem, popř. bude provedena směna pozemků, zavazuje se
rozdíl mezi výši dotace a kupní cenou uhradit nositel projektu, nebo po
předchozí dohodě obec, v jejímž katastrálním území se předmětná nemovitost
nachází. Náklady spojené se směnou pozemků budou hrazeny Z prostředků
nositele projektu, nebo po předchozí dohodě zprostřeclku obce, vjejímž
katastrálním území se nemovitost nachází.
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Ill.
na
Náklady
přípravu a realizaci projektu
3.1

Garantem úhrady nákladů projektu je nositel projektu, tedy město Kroměříž.
Zdroje financování jsou:
dotace od SFŽP,
a)
vlastní zdroje nositele projektu,
b)
c)

3.2

příspěvky partnerů projektu.

Náklady na přípravu projektu, Zejména příprava žádosti, organizace
zadávacích řízení, zpracování projektové dokumentace, budou uhrazeny
Z 90% Z dotace poskytnuté SFŽP. Zbytek nákladů ponesou účastníci smlouvy
podle klíče, specifikovaného v čl. IV. této smlouvy.
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3.3

Náklady spojené se samotnou stavební realizaci projektu budou uhrazeny
Z 90% Z dotace poskytnuté SFŽP. Zbytek nákladu ponesou účastníci smlouvy
podle klíče specifikovaného v čl. IV. této smlouvy.

3.4

Veškeré náklady projektu Z pohledu dotace na projekt budou kalkulovány a
vykazovány v Kč včetně platné výše DPH.

3.5

Příspěvky ostatních smluvních partnerů na úhradu nákladů jsou splatné ve
lhůtě 14 kalendářních dnů od vystavení faktury ve prospěch účtu nositele
projektu. Faktura bude vystavena na základě nositelem projektu obdržených
účetních dokladů.
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lV.

Klíč pro rozúčtování nákladů

l

4.1

Náklady, na které lze poskytnout veřejnou podporu (tzv. uznatelné náklady)
budou uhrazeny Z 90% Z dotace SFŽP, zbývající část nákladů bude hrazena
jednak Z příspěvku Povodí Moravy, s.p., jednak Z příspěvku nositele projektu,
případně Z příspěvku jednotlivých obci jako smluvních partnerů za podmínek
uvedených dále v tomto odstavci smlouvy. Stavba bude financována
nositelem projektu a smluvním partnerem (smluvními partnery) v případech,
kdy daná stavba dle projektu bude zabezpečovat ochranu před povodněmi
nejen nositele projektu, ale i daného smluvního partnera (smluvních partnerů),
a to dle poměru skutečných stavebních nákladů projektů realizovaných na
území a pozemcích jednotlivých smluvních partnerů projektu a dle poměru
předpokládané správy objektů vybudovaněho díla nositelem projektu a
jednotlivými smluvními partnery projektu.
Předpokládaná správa jednotlivých objektů bude specifikována a dohodnuta
vrámci zpracovávání projektové dokumentace a písemně sjednána mezi
nositelem projektu a smluvními partnery při uzavírání tzv. partnerské smlouvy,
která bude tvořit přílohu žádosti O podporu se SFŽP.

4.2

Pro případ, že nebude dotace ze SFŽP poskytnuta, nebude projekt dle této
smlouvy realizován. Náklady spojené spřípravou projektu budou hrazeny
nositelem projektu a následně rozpočteny na jednotlivé obce jako smluvní
partnery dle poměru rozpočtových nákladů uvažovaných k realizaci
v katastrálních územích jednotlivých obcí k celkovým nákladům realizace
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projektu.

4.3

Neuznatelné náklady (náklady, na které nebude poskytnuta veřejná podpora)
jsou obecně nepřipustné, pouze v případech zvláštního zřetele hodných a
odůvodněných jsou přípustné a hradí je nositel projektu. V případě, že
vynaložení takových nákladů je důsledkem rozhodnutí, jednání či opomenutí
také ostatnich účastníků smlouvy, zavazuje se je uhradit nositeli projektu ten
Z účastníků této smlouvy, který vznik takových nákladů zavinil, a to i ve formě
nedbalosti.

V.

Jednání smluvních partnerů
Každý účastník této Smlouvy se zavazuje povëřit odpovědné Zástupce
(generálního zástupce, či pro každou část realizace a přípravy speciálního zástupce)
pro přípravu a realizaci projektu.
5.2
Odpovědný zástupce zastupuje účastníka této smlouvy Zejména při účasti na:
a) projektových pracích, tj. při specifikaci jednotlivých protipovodňových
opatření,
zadávacích
řízeních, tj. při vyhlašování podmínek a posuzování a
b)
hodnocení nabídek,
c) Zajišt'ování souhlasů a vyjádření vlastniku dotčených nemovitostí
s realizací stavby pro účely příslušného správního řízení,
d) dozoru a kontrole při samotné realizaci stavby (provádění stavebních
prací).
5.1
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vi.

i

Závěrečná ustanovení

^

6.1

Všichni smluvní partneři se Zavazují na své náklady udržovat stavbu
realizovaného projektu ve svém katastru a na svých pozemcích po jejím
dokončení. Dále se Zavazují na své náklady plnit podmínky poskytnuté veřejné
podpory. Stejné povinnosti se vrámci své působnosti vyplývající Zejména ze
Zákona č. 254/2001 Sb. O vodách a O změně některých zákonů (vodní Zákon), ve
znění pozdějších předpisů zavazuje plnit i Povodí Moravy, S.p. na toku řeky
Moravy- lokalitě Kroměříž.

6.2

Účastníci této smlouvy se Zavazují spolupracovat i pro případ budoucí potřeby
stanovení podrobnějších podmínek přípravy, realizace a provozování projektu.
Všechny úkony musí respektovat podmínky poskytnuté dotace SFŽP.

6.3

Tato smlouva byla schválena na
č. usnesení
konaném dne

6.4

Tato smlouva byla schválena na
konaném dne
č. usnesení

6.5

Tato smlouva byla schválena na
č. usnesení
konaném dne

6.6

Tato Smlouva byla schválena na
dne
č. usnesení

zasedání

Zastupitelstva města Kroměříž

Zasedání Zastupitelstva města Hulín

Zasedání Zastupitelstva města Chropyně

Zasedání Zastupitelstva obce Břest konaném

Zasedání Zastupitelstva obce Skaštice

6.7

Tato smlouva byla schválena na
Č. usnesení
konaném dne

6.8

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců všech
účastníků smlouvy, resp. posledního Z nich.

6.9

Tato smlouva a smluvní vztahy

6.10

Tato smlouva se vyhotovuje v
obdrží po
vyhotovení.

Z ní

vyplývající se řídí občanským zákoníkem.
stejnopisech, přičemž každý Smluvní partner
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Mgr. Jaroslav Němec
Starosta města Kroměříž

dne

Mgr. Roman Hoza
Starosta města Hulín

dne

Ing. Věra Sigmundová

starostka města Chropyně

V
V

Jaromír Navrátil
starosta obce Břest

dne

Ing. Richard Novák
starosta obce Skaštice

dne

MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel Povodí Moravy

