Rada města Brna
Z8/38. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 17.5.2022

156. Návrh Dohody o vzájemné spolupráci, uzavírané s Povodím
Moravy, s. p., a s Jihomoravským krajem
Anotace
Za účelem udržení dobré kvality vody v Brněnské přehradě, které bylo dosaženo prováděním opatření
vyplývajících z projektu "Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži", se zúčastněné subjekty dohody
na pokračování spolupráce již na IV. etapě tohoto projektu, která má probíhat v letech 2023 - 2027.
Uzavření dohody o vzájemné spolupráci je prvním krokem v rámci IV. etapy.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

Dohodu o vzájemné spolupráci, uzavíranou v Povodím Moravy, s. p., IČO 70890013,
Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, a s Jihomoravským krajem, IČO 70888337,
Žerotínovo náměstí 449/3, 6010 82 Brno, za účelem realizace projektu s názvem
"Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, IV. etapa 2023 - 2027"

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/216 konané dne 27. 4. 2022 a doporučila
ke schválení.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

JUDr. Marta Kolková
vedoucí odboru - Odbor vodního a lesního hospodářství a
zemědělství
10.5.2022 v 12:13
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel, vz. Ing. Martin Vaněček
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
10.5.2022 v 09:32

Sestava vytvořena 10.5.2022 v 13:50
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Důvodová zpráva
Od roku 2010 probíhá čištění Brněnské údolní nádrže. V roce 2010 byl zahájen projekt „Realizace
opatření na Brněnské údolní nádrži“, na kterém se kromě statutárního města Brna podílel také
Jihomoravský kraj a zejména Povodí Moravy, s. p. Tento projekt probíhal v letech 2010 – 2012.
V dalších obdobích byla a dosud jsou prováděna další opatření za účelem udržení dobré kvality vody,
a to v rámci projektů „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, II. etapa 2013 – 2017“
a „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, III. etapa 2018 – 2022“, opět ve spolupráci statutární
město Brno – Jihomoravský kraj – Povodí Moravy, s. p.
Dne 11. 4. 2022, na jednání Řídícího výboru k projektu „Čisté povodí Svratky“ a „Realizace opatření
na Brněnské údolní nádrži“ v rámci III. etapy projektu, všechny zúčastněné subjekty konstatovaly,
že mají zájem na tom, aby opatření, která jsou na Brněnské údolní nádrži prováděna, pokračovala
i nadále. Řídící výbor na tomto svém jednání také projednal návrh Dohody o vzájemné spolupráci
v rámci projektu „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, IV. etapa 2023 – 2027“. Návrh této
dohody je přílohou předkládaného materiálu.
V této dohodě se zúčastněné subjekty dohodly nejen na pokračování spolupráce na provádění
opatření na Brněnské údolní nádrži, ale také na způsobu této spolupráce, kdy technickou část
prováděných opatření zajistí Povodí Moravy, s. p., a statutární město Brno spolu s Jihomoravským
krajem se budou na projektu podílet finančně, a to každý jednou polovinou. Takto je ostatně forma
spolupráce nastavena i pro probíhající III. etapu projektu.
Rada města Brna doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit Dohodu o vzájemné spolupráci,
uzavíranou s Povodím Moravy, s. p., IČO 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno,
a s Jihomoravským krajem, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, za účelem
realizace projektu s názvem "Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, IV. etapa 2023 - 2027".

JUDr.
Vaňková

Mgr.
Hladík

Bc.
Koláčný

JUDr.
Oliva

JUDr.
Kerndl

Róbert
Čuma

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

Mgr.
Suchý

Schváleno jednomyslně 11 členy.

Pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.
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Č. sml. Povodí Moravy, s.p.
Č. sml. Statutárního města Brna
Ag.Č. sml. Jihomoravského kraje

Dohoda o vzájemné spolupráci
I.
Smluvní strany
1.
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:

Povodí Moravy, s.p.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
v oddíle A, vložka č. 13565
Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
70890013
CZ70890013
Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
29639641/0100
MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
, vedoucí provozního úseku závodu Dyje

na straně jedné (dále též jen „Povodí Moravy“)
2.
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupené:
Kontaktní osoba:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
44992785
CZ44992785
Česká spořitelna, a.s.
111246222/0800
JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
JUDr. Marta Kolková, vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství
a zemědělství MMB

na straně druhé (dále též jen „Statutární město Brno“)
3.
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
70888337
CZC70888337
Komerční banka a.s.
35-1416620267/0100
Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
Ing. Mojmír Pehal, vedoucí odboru životního prostředí, Krajského úřadu
Jihomoravského kraje

na straně třetí (dále též jen „Jihomoravský kraj“)
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II.
Preambule
Vzhledem ke společným cílům, kterými jsou zlepšování kvality životního prostředí,
přistupování k rozvoji území a řízení lidských aktivit z hlediska udržitelného rozvoje a zlepšení
kvalit povrchových vod v Brněnské údolní nádrži, se všechny smluvní strany rozhodly uzavřít
tuto dohodu.
III.
Předmět a účel dohody
1.

Předmětem této dohody je vzájemná spolupráce při zajišťování dobré kvality vody
v Brněnské údolní nádrži, které bylo v letech 2010 až 2021 dosaženo realizací projektů
„Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“, „Realizace opatření na Brněnské údolní
nádrži, II. etapa 2013-2017“ a „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, III. etapa
2018-2022“. Spolupráce bude probíhat na základě projektu „Realizace opatření na
Brněnské údolní nádrži, IV. etapa 2023-2027“ (dále jen „projekt“), který pro období let
2023 - 2027 předloží Povodí Moravy. Součástí projektu budou zejména technické okruhy
navržených opatření, které dle zkušeností z let 2010 - 2022 přispějí k zajištění kvalitativní
stability vodního prostředí na Brněnské údolní nádrži.

2. Účelem této dohody je nastavení spolupráce k podpoření kvality povrchových vod
v Brněnské údolní nádrži v období let 2023 - 2027.
3. Na základě zkušeností z předchozích let se následně předpokládá pokračování projektu
„Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“ pátou etapou v letech 2028 - 2032.

IV.
Oblast a formy spolupráce
1.

2.

Smluvní strany budou realizovat spolupráci v oblasti:
• technické,
• finanční.
Spolupráce smluvních stran se bude realizovat:
• zajištěním intenzifikace stávajícího aeračního systému. Tato část bude rozdělena
na dvě etapy při realizaci, kdy první etapa bude obsahovat odstranění stávajících
5 provzdušňovacích věží, jejich nahrazení aeračními destratifikačními věžemi, přesun
jedné z těchto věží a přidání jedné nové aerační destratifikační věže do Rakovecké
zátoky. Druhá etapa realizace úpravy aeračního systému bude obsahovat přidání
dalších tří aeračních destratifikačních věží. Po vyhodnocení přínosů první etapy
intenzifikace aeračního systému se smluvní strany dohodnou o případné realizaci
druhé etapy intenzifikace aeračního systému.
• zajištěním provozu stávající technologie realizované nebo intenzifikované upravené
předchozími projekty i budoucím projektem po dohodnuté období, monitoringem
v rámci projektu po dohodnuté období,
• financováním nákladů spojených s opatřeními k zajištění dobré kvality vody,
• vzájemnou výměnou zkušeností a informací.
• řešením případných problémových otázek na základě samostatných dohod.
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V.
Zapojení smluvních stran do spolupráce
1.

Povodí Moravy:
a) zabezpečí realizaci technických opatření v rámci projektu,
b) zabezpečí monitoring včetně jeho financování,
c) zabezpečí koordinaci projektu,
d) při realizaci projektu bude uvádět Jihomoravský kraj a Statutární město Brno jako
poskytovatele finančních prostředků,
e) bude Jihomoravský kraj a Statutární město Brno průběžně informovat o realizaci
projektu a poskytovat výstupy a vyhodnocení realizace postupných kroků.

2.

Statutární město Brno poskytne Povodí Moravy finanční prostředky k úhradě nákladů
spojených s projektem formou dotace na základě smlouvy o poskytnutí dotace schválené
příslušnými orgány města; dotace bude poskytnuta do výše 50 % uznatelných nákladů
projektu, které budou blíže specifikovány smlouvou o poskytnutí dotace.

3.

Jihomoravský kraj poskytne Povodí Moravy finanční prostředky k úhradě nákladů
spojených s projektem formou dotace na základě smlouvy o poskytnutí dotace schválené
příslušnými orgány kraje; dotace bude poskytnuta do výše 50 % uznatelných nákladů
projektu, které budou blíže specifikovány smlouvou o poskytnutí dotace.
VI.
Další práva a povinnosti

1.

Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu této dohody.

2.

Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro
plnění této dohody.

VII.
Trvání dohody, ukončení dohody
1. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2027.
2. Smluvní strany výslovně sjednávají možnost automatického prodloužení o dalších pět let,
tj. do 31. 12. 2032, pokud do 31. 12. 2027 kterákoliv ze stran neoznámí ostatním stranám,
že ve smluvním vztahu nebude pokračovat.
3. Před uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, lze tuto dohodu ukončit na základě písemné
dohody všech smluvních stran.
4. Pokud nedojde ke schválení poskytnutí finančních prostředků pro Povodí Moravy některou
ze smluvních stran, tato dohoda je automaticky ukončena.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Není-li v této dohodě uvedeno jinak, je k úkonům podle této dohody jménem Povodí
Moravy oprávněna uvedená kontaktní osoba, popř. jiná pověřená osoba. Toto ustanovení
se nevztahuje na podpis dodatku k dohodě.
3
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2. Není-li v této dohodě uvedeno jinak, je k právním jednání podle této dohody jménem
statutárního města Brna oprávněna uvedená kontaktní osoba, popř. jí pověřená jiná osoba.
Toto ustanovení se nevztahuje na podpis dodatků k dohodě.
3.

Není-li v této dohodě uvedeno jinak, je k právním jednáním podle této dohody jménem
Jihomoravského kraje oprávněn vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu
Jihomoravského kraje a v jeho nepřítomnosti jeho zástupce, případně jimi pověřený jiný
pracovník odboru životního prostředí. Toto ustanovení se nevztahuje na podpis dodatků
k této dohodě, odstoupení, výpověď a dohodu o ukončení závazkového vztahu
založeného touto dohodou.

4. Tato dohoda je sepsána v šesti vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních
stran obdrží dvě vyhotovení.
5. V otázkách, které tato dohoda výslovně neupravuje, se práva a povinnosti smluvních stran
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, popř. dalšími obecně závaznými
předpisy.
6. Změny obsahu této dohody jsou možné jen se souhlasem všech smluvních stran, a to
písemně, vzestupně číslovanými dodatky.
7. Smluvní strany prohlašují, že si dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, s jejím
obsahem souhlasí, že dohoda je uzavřena v souladu s jejich skutečnou a svobodnou vůlí
a nepodepisují ji v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují
své podpisy.
8. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci všech
smluvních stran.
9. Tato dohoda byla schválena Zastupitelstvem města Brna na Z8/… zasedání konaném dne
….
10. Tato dohoda byla projednána na zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne
………….. a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. …….. v bodu č. …...

V Brně dne …………………
Za Povodí Moravy, s.p.

……………………................
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel
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V Brně dne .........……............

V Brně dne …………………….

Za Statutární město Brno

Za Jihomoravský kraj

…………….........................
JUDr. Markéta Vaňková
primátorka

……………………................
Mgr. Jan Grolich
hejtman
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