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Smlouva o účasti na PROGRAMU 129 260
Číslo smlouvy Žadatele:
270/2015
Číslo smlouvy Navrhovatele:
ČR - Ministerstvo zemědělství
se sídlem: Praha 1, Těšnov 17, PSČ 117 05
zastoupené: Ing. Alenou Binhackovou, ředitelkou odboru 15120
IČO: 00020478
(dále jen „Správce programu“)
a
Povodí Vltavy, státní podnik
se sídlem: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
IČO: 70889953
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
(dále jen „Žadatel“)
a
Statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice, PSČ 370 92
zastoupené: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
IČO: 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
(dále jen „Navrhovatel“)
se dohodli na uzavření této:
smlouvy o účasti
na programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“
pro stavbu „Protipovodňová opatření na Malši, České Budějovice - Havlíčkova kolonie,
1.etapa – úsek Malý jez – Kaplířova“
I.
Navrhovatel má zájem jako chráněný subjekt a budoucí vlastník protipovodňového opatření popř.
jeho samostatných částí - účastnit se ve smyslu Pravidel České republiky - Ministerstva zemědělství
pro poskytování finančních prostředků (dále jen „Podpora“) v oblasti vod a způsobu kontroly jejich
užití platných v daném aktuálním roce (dále jen „Pravidla“), za podmínek dále v této smlouvě
uvedených - programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“ (dále jen „Program“)
za účelem vybudování dále specifikované stavby protipovodňového opatření (dále jen
„Protipovodňové opatření“).
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Protipovodňové opatření bude sloužit k protipovodňové ochraně části Statutárního města České
Budějovice (Havlíčkovy kolonie a městského centra) před účinky velkých vod při návrhovém
průtoku Q100 = 520 m3/s o kótě hladiny v daném úseku 387,85 až 388,16 m n.m. Bpv dle
technických poznatků platných v době uzavření smlouvy a je specifikováno projektem pro stavební
povolení pod názvem „Protipovodňová opatření na Malši České Budějovice – Havlíčkova kolonie“
– zpracovatel VH-TRES spol. s r.o, Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice, Ing. Vaclík,
č.z. 1081/2 z května 2011, pravomocným stavebním povolením zn. OOŽP/5839/2013/Bl ze dne
28.3.2014, nabytí právní moci 3.5.2014, vydal Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany
životního prostředí a bude vybudováno na pozemcích uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.
Protipovodňové opatření je evidováno u Správce programu pod číslem ………….. a názvem akce:
„Protipovodňová opatření na Malši, České Budějovice - Havlíčkova kolonie, 1. etapa – úsek
Malý jez – Kaplířova“.
Na finanční prostředky poskytnuté státem (dále jen „Podpora“) na vybudování protipovodňového
opatření není právní nárok a na toto řízení se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.
II.
1.

Stavebníkem (investorem) protipovodňového opatření je Žadatel, který bude do převodu
vlastnického práva na Navrhovatele k němu vykonávat právo hospodařit.

2.

Navrhovatel uzavře s Žadatelem veřejnoprávní smlouvu o převodu práv z pravomocného
územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení protipovodňového opatření na
Žadatele pro vydání kolaudačního souhlasu na tuto stavbu.

3.

Navrhovatel se zavazuje účastnit se financování protipovodňového opatření vlastními
finančními prostředky (dále jen „spoluúčast Navrhovatele“). Smluvní strany se výslovně
dohodly, že mezi sebou uzavřou Smlouvu o financování akce realizované v rámci programu
129 260 (dále jen „Smlouva o financování“), ve které bude určen konkrétní rozsah spoluúčasti
Navrhovatele.

4.

V rámci spoluúčasti je Navrhovatel povinen zejména uhradit náklady na vypracování příslušné
dokumentace k územnímu řízení, stavebnímu povolení a výkup pozemků potřebných
k realizaci protipovodňového opatření. Úhrada nákladů nad rámec podpory je uvedena
v tabulce předpokládaného rozsahu spoluúčasti Navrhovatele (bod 7 tohoto článku).

5.

Vedle spoluúčasti Navrhovatele je Navrhovatel povinen uhradit náklady přesahující výši
poskytnuté Podpory, ostatní náklady, na které se poskytnutí Podpory nebude vztahovat,
a investice nad rámec prokazatelně nezbytné míry vyvolaných investic potřebných pro realizaci
protipovodňového opatření. Tyto náklady může Navrhovatel zajistit i z jiných zdrojů.

6.

Pro případ, že z jakýchkoli důvodů Smlouva o financování uzavřena nebude, nemá tato
skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání dohodnutých v této smlouvě.

7.

Do uzavření Smlouvy o financování je předpokládaný rozsah spoluúčasti Navrhovatele
následující:
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do
2015
12/2014
Zdroje Navrhovatele
0,663
Zdroje Žadatele
0,295 0,100
Podpora
10,000

2016
4,060
0,480
13,006

4,723
0,875
23,006

Celkem

17,546

28,604

Zdroje (v mil. Kč)

0,958 10,100

2017

2018

Celkem

Zdroje Navrhovatele, Žadatele a podpora jsou uvedeny bez DPH.
8.

Navrhovatel se zavazuje převzít pozemky nebo jejich část s vybudovaným protipovodňovým
opatřením po uplynutí 10 let od jeho dokončení (do kterých se zahrnuje rok, ve kterém bylo
protipovodňové opatření pořízeno a následujících devět let) od Žadatele do svého vlastnictví.
K zajištění tohoto závazku uzavře Navrhovatel s Žadatelem Smlouvu o smlouvě budoucí
darovací, a to před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Povinnost spoluúčasti
Navrhovatele není darovací smlouvou dotčena.

9.

Navrhovatel jako vypůjčitel uzavře s Žadatelem jako půjčitelem Smlouvu o smlouvě budoucí
o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě protipovodňového opatření a to před vydáním
Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

10. Navrhovatel jako vypůjčitel uzavře před dokončením stavby s Žadatelem jako půjčitelem
Smlouvu o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě protipovodňového opatření na dobu mezi
předáním a převzetím předmětného protipovodňového opatření nebo jeho části od zhotovitele
a jeho převodem do vlastnictví Navrhovatele.
11. Navrhovatel se zavazuje uzavřít s Žadatelem Smlouvu darovací na pozemky ve vlastnictví
Navrhovatele, které budou trvale dotčeny stavbou protipovodňového opatření, a zajistí, aby
před termínem podání žádosti o kolaudační souhlas byly v katastru nemovitostí zapsány
ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Žadatele.
12. Navrhovatel se zavazuje uzavřít s Žadatelem Smlouvu o výpůjčce na pozemky ve vlastnictví
Navrhovatele, které budou dočasně dotčeny stavbou protipovodňového opatření, a to na dobu
nutnou pro stavbu protipovodňového opatření. Smlouva bude uzavřena před zahájením prací.
13. Navrhovatel se zavazuje do doby uzavření darovací smlouvy na pozemky nezcizit ani nezatížit
dotčené pozemky žádnými dluhy, věcnými břemeny - služebnostmi, zástavními právy ani
jinými právními vadami či právy třetích osob, nezřídit k pozemkům právo stavby ve prospěch
jiné osoby, než ve prospěch Žadatele. Výjimkou jsou taková věcná břemena - služebnosti,
která budou zajišťovat oprávnění k uložení a provozování souvisejících inženýrských sítí.
14. Navrhovatel se zavazuje, že bude převzaté protipovodňové opatření popř. některé jeho
samostatné části provozovat a udržovat v souladu s ustanovením § 59 zákona č. 254/2001 Sb.,
vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
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III.
1.

Žadatel zadá veřejnou zakázku na stavbu protipovodňového opatření v souladu s Pravidly
a příslušnými závaznými právními předpisy, přičemž Navrhovatel bude oprávněn účastnit se
výběru dodavatele formou vyslání svého zástupce do hodnotící komise Žadatele v počtu
minimálně 1/3 zástupců z celkového počtu členů hodnotící komise.

2.

Žadatel je odpovědný za řádnou a včasnou realizaci protipovodňového opatření, za závěrečné
vyhodnocení akce a za zajištění jeho uvedení do užívání dle termínů uvedených v platném
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Žadatel bude o průběhu realizace protipovodňového opatření
průběžně informovat Navrhovatele.
IV.

Úplnou žádost podle Pravidel předloží Žadatel Správci programu. Po kontrole předložené žádosti
a zařazení akce do Programu vydá Správce programu Registrační list akce a vydá Žadateli pokyn
k zadávacímu řízení na dodavatele protipovodňového opatření. Po ukončení zadávacího řízení
předloží Žadatel Správci programu Doplněk žádosti. Správce programu vydá Rozhodnutí
o poskytnutí dotace na realizaci protipovodňového opatření, kde stanoví mimo jiné minimální výši
spoluúčasti Navrhovatele, vymezí náklady, na které se Podpora nevztahuje, dále stanoví, že náklady
na vyvolané investice, které jdou nad rámec prokazatelně nezbytné míry, uhradí Navrhovatel,
a stanoví předpokládaný termín provedení protipovodňového opatření.
V.
1.

Z Podpory lze hradit pouze prokazatelně nezbytné vyvolané investice charakteru inženýrských
sítí (např. přeložky telekomunikací, plynovodů, vodovodů, kanalizací, elektrických vedení,
teplovodů), náhradní výsadbu dřevin a ve výjimečných případech např. náhradní výstavbu
budov a prokazatelně nezbytné dopravní stavby. Míra prokazatelné nezbytnosti je posuzována
podle kritérií stanovených v programu 129 260.

2.

Náklady na výkup pozemků je možné uplatnit v rámci programu jako součást spoluúčasti
Navrhovatele jen do výše ceny stanovené cenovým předpisem - výměrem Ministerstva financí
v aktuálním znění a znaleckým posudkem, kterým bude stanovena cena pozemku dle platné
oceňovací legislativy.

3.

Pro uplatnění těchto nákladů předloží Navrhovatel Žadateli kopie daňových dokladů (faktury,
apod.), doklad o úhradě ceny (bankovní výpis s vyznačením úhrady) a příslušné znalecké
posudky.

4.

Navrhovatel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb.,
o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, lze nemovité věci, s nimiž mají právo
hospodařit podniky založené ústředními orgány státní správy, bezúplatně převést darovací
smlouvou do vlastnictví územně samosprávných celků, popřípadě jejich dobrovolného svazku,
pouze po souhlasu vlády ČR na návrh zakladatele – Ministerstva zemědělství.
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VI.
1.

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran jsou stanoveny zejména Metodickým pokynem
Ministerstva zemědělství č.j. 46575/2014-MZE-15120 ze dne 30.6.2014 a Pravidly.

2.

Tato smlouva pozbývá účinnosti dnem naplnění účelu této smlouvy nebo dnem, ve kterém
Správce programu sdělí, že Podpora nebyla Žadateli přiznána.

3.

Veškeré změny této smlouvy je nutno učinit v písemné formě.

4.

V případě, že kterékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno neplatným
nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy)
platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní strany této smlouvy se
v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením
platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy
přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

5.

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě,
vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují
své podpisy.

6.

Tato smlouva se vyhotovuje v šesti stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po dvou
stejnopisech.

7.

Smluvní strany vyjadřují svůj bezvýhradný souhlas s tím, aby bylo plné znění této smlouvy
zveřejněno na internetových stránkách statutárního města České Budějovice (www.cbudejovice.cz).

V Praze dne

……………..

V Českých Budějovicích dne ……………

……………………………………
Žadatel
RNDr. Petr Kubala
generální ředitel
Povodí Vltavy, státní podnik

………………………………………..
Navrhovatel
Ing. Jiří Svoboda
primátor
Statutární město České Budějovice
V Praze dne ………………
……………………………..................
Správce programu
Ministerstvo zemědělství
Ing. Alena Binhacková
ředitelka odboru 15120

Příloha č. 1:

Seznam pozemků pro umístění stavby

5

Protipovodňová opatření na Malši, České Budějovice – Havlíčkova kolonie,
Smlouva o účasti na PROGRAMU 129 260
1.etapa – úsek Malý jez – Kaplířova
Statutární město České Budějovice x Povodí Vltava, státní podnik

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků
Tímto se osvědčuje, že uzavření Smlouvy o účasti na Programu 129 260 bylo schváleno usnesením
Zastupitelstva Města …………… č. ………...….
dne ….….….….. a tím jsou splněny
podmínky platnosti této Smlouvy.

V Českých Budějovicích dne ……………….
………………………………………..
Ing. Jiří Svoboda
primátor
Statutární město České Budějovice
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