
Pořadové číslo: 14/7

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 8.2.2016

Návrh pro 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 2. 2016

Zpravodaj: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Navrhovatel: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Zpracovatel: Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru PRI
Ing. Alena Řihošková DiS., Ing.

Název návrhu:

Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku - Přerovské listy, 
Regenerace panelového sídliště Přerov II – Předmostí 10. Etapa (Tylova, Teličkova), 
Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov, Chodníky –
Vnitroblok Žižkova, Kovářská, Hanácká

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 schvaluje záměr statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku na služby s názvem 
„Přerovské listy“ dle důvodové zprávy,

2 schvaluje záměr statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku na stavební práce s 
názvem „Regenerace panelového sídliště Přerov II – Předmostí 10. Etapa (Tylova, 
Teličkova)“ dle důvodové zprávy,

3 schvaluje záměr statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku na stavební práce s 
názvem „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov“ dle 
důvodové zprávy,

4 schvaluje záměr statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku na stavební práce s 
názvem „Rekonstrukce komunikací - vnitroblok Žižkova, Přerov a Oprava komunikace 
ulic Hanácká, Kovářská, Popovice“ dle důvodové zprávy,

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Odbor řízení projektů a investic, odd.  řízení projektů, veřejných zakázek a dotací

Dle Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova, kapitola první, čl. 1 odst. 4, si Zastupitelstvo 
vyhradilo schválení záměru zadat veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě 
veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2.000.000 Kč bez daně z 
přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6.000.000 Kč bez daně z 



přidané hodnoty. Na základě shora uvedeného předkládá Odbor PRI, odd.  řízení projektů, veřejných 
zakázek a dotací seznam veřejných zakázek, u nichž byl vznesen věcnými gestory oficiální požadavek 
na přípravu zadávacích řízení.

Rada města Přerova

Rada města Přerova na 34. schůzi konané dne 21. 1. 2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
schválit záměr statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku - Přerovské listy, Regenerace 
panelového sídliště Přerov II – Předmostí 10. Etapa (Tylova, Teličkova), Stavební úpravy základní 
školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov, Chodníky – Vnitroblok Žižkova, Kovářská, Hanácká – dle 
návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova si v Jednacím řádu Zastupitelstva, v souladu s § 84 odst. 4 zákona o 
obcích, vyhradilo schvalování záměrů zadat veřejnou zakázku v případech, kdy předpokládaná 
hodnota veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby je nejméně 2.000.000 Kč bez 
daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6.000.000 Kč bez 
daně z přidané hodnoty.

1. Veřejná zakázka na služby s názvem „Přerovské listy“
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je redakční zpracování, tisk a distribuce informačního měsíčníku pro 
občany Přerova a jeho místních částí. 
Předmět plnění zahrnuje kompletní výrobu a distribuci měsíčníku, obsahující zejména redakční 
činnost, fotografické práce, grafickou přípravu, korektury, tisk, distribuci a internetovou podobu 
periodika v roce 2016, 2017 a 2018.
Obsah periodika musí být tvořen autorskými články psanými profesionálním novinářským jazykem. 
Součástí periodika budou rovněž autorské fotografie.
V rámci zakázky vybraný uchazeč zajistí distribuci autorských výtisků dle tiskového zákona 
č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších 
zákonů (tiskový zákon).
Periodikum bude vycházet v nákladu minimálně 22 tisíc kusů jedenkrát měsíčně. 

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: 2 500 000,- Kč bez DPH

Informace o finančním krytí akce:
Tato akce je pro rok 2016 kryta ze schváleného Rozpočtu města Přerova na rok 2016 schváleného 
zastupitelstvem města Přerova dne 14. 12. 2015 usnesením č. 373/12/2015. V následujících dvou 
letech je akce kryta rozpočtovým výhledem.

2. Veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Regenerace panelového sídliště Přerov II –
Předmostí 10. Etapa (Tylova, Teličkova)“

Předmět veřejné zakázky:
Navrhovaná stavba je součástí "Programu regenerace panelového sídliště (PRPS) Předmostí“. 
Předmětem veřejné zakázky je úprava chodníků, komunikací a parkovacích možností pro osobní 
vozidla, doplnění mobiliáře, obnovu veřejného osvětlení, sadové úpravy a zejména modernizaci 2 
zastaralých dětských hřišť. Oprava chodníků kolem bytových domů je projektována ve stávajících 
trasách a rozsahu. Celkový vzhled stavby ovlivní zejména herní prvky, typy lamp VO. Herní prvky 
jsou pečlivě voleny tak, aby splňovaly požadavky zadavatele na snadnou údržbu, odolnost proti 
vandalismu a jsou zvoleny tak, aby byly v rámci sídliště unikátní. Oplocení hřišť je navrženo jako 
vysoce odolné s kvalitními montážními spoji, které odolají nárazům míče bez rezonujících vibrací a 
tím zbytečně zvýšené hladiny hluku. Dále v prostoru mimo hřiště bude umístěna lanová pyramida. 



Stavba respektuje stávající vzrostlou zeleň, dojde pouze ke kácení několika vzrostlých stromů a 
skupinky keřů zasahujících do stavby. Zároveň je zeleň doplněna o novou výsadbu v místech, kde to 
průběhy inženýrských sítí dovolují. Okolo hřiště na míčové hry bude vybudována krátká dráha pro 
malé a pro nejmenší děti (inline /cyklo).

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: 9 420 000,- Kč

Informace o finančním krytí akce:
Investiční akce je finančně kryta ve výši 12 mil. Kč , schváleno rozpočtovým opatřením č. 1 , 
schváleným ZM ze dne 18.1.2016, č.usnesení 399/13/5/2016.

Na tento projekt byla podána žádost o dotaci z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj -
Regenerace sídlišť pro rok 2016.

3. Veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 
1250/1, 750 02 Přerov“

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy pro energetické úspory pavilonů učeben I. stupně a 
II. stupně areálu Základní školy Přerov dle energetického auditu. Navržené stavební úpravy –
odstranění stávajícího zateplení obvodových plášťů tl. 50 mm a podlahy nad exteriérem u vstupu do 
jídelny. Bude provedeno nové kontaktní zateplení obvodových plášťů v tl. 140 mm u pavilonů učeben 
a 160 mm u pavilonů tělocvičny, spojovací chodby a stravování s družinou. U stropu nad vstupem do 
jídelny bude provedeno zateplení v tl. 200 mm. U střechy tělocvičny bude provedeno zateplení v tl. 
180 mm. Budou vyměněny stávající kovová a dřevěná okna, prosklené stěny v kovových rámech, 
kovové a dřevěné dveře. Stávající plastové okna s izolačním dvojsklem a plastové plné výplně budou 
ponechány. Budou demontovány parapety u všech oken (i u již vyměněných). Bude provedeno 
překotvení jímače, hromosvodní soustavy a tyčového jímače na střeše tělocvičny. Kolem objektu bude 
rozebrán okapový chodník a asfaltový povrch v š. min. 850 mm. Dále budou prováděny drobné 
stavební úpravy jako:
- demontáž fasádních značek a tabulí a jejich zpětné osazení, natření skříní elektro a demontáž 
oplechování u skříní vystupujících před fasádu, osazení nových plastových skříní u skříní elektro 
nevystupujících před fasádu, natření ocelových částí vstupu u budovy učeben, překotvení antén a 
satelitu, demontáž oplechování atiky v místě napojení na obvodové stěny, demontáž oplechování 
střechy nad vstupem v místě napojení na obvodovou stěnu, demontáž krytek odvětrání na fasádě a 
odvětrání střech a provedeno jejich prodloužení, demontáž okenních mříží a provedení jejich úprav 
(pouze u stávajících plastových oken) a zpětná montáž okenních mříží u sklepních oken, osazení nové 
mříže u místnosti pro odpadky, demontáž okenních sítí a osazení nových u sklepních oken, zapravení 
parapetů u sklepních oken na severní straně objektu, demontáž zvonkového tabla u vstupu do jídelny a 
provedeno překotvení, osazení nové poštovní schránky u dveří jídelny, překotvení elektrického 
zabezpečení ze stávajících na nové dveře, demontáž venkovních osvětlení a jejich zpětné 
namontování, demontáž oplechování střechy odvětrání u jídelen, demontáž oplechování u větrací
šachty ve styku stěna-střecha, demontáž oplechování stávajícího zateplení u střechy jídelny, demontáž 
oplechování nadstřešní části u střechy jídelny, překotvení okapového svodu u větrací šachty, 
odstranění opadajícího nátěru na stěnách větrací šachty a na rampě u jídelny, překotvení kabelových 
vedení na fasádě a čidla alarmu na fasádě. 
V rámci realizace VZT budou na střeše umístěny jednotky VZDT, jejich velikost byla zvolena s 
ohledem na dispoziční řešení stavby (průvlaky, stěny apod.), dále prostorové řešení 
vzduchotechnických svislých rozvodů, s ohledem na nízkou rychlost vzduchu v potrubí s ohledem na 
nízkou hlučnost systému. Mimo zařízení Z04-Z06 budou jednotky VZDT společné pro více učeben. 
Před každou učebnu bude umístěn regulační VAV box, který bude regulovat průtok vzduchu do třídy 
dle časového rozvrhu a dle požadavku z čidla CO2 umístěného ve třídě. Zařízení Z04-Z06 budou 
jednotky VZDT pro každou třídu samostatně. Sociální zázemí bude řešeno pomocí rekuperační 
jednotky osazené na střeše v části učebnového pavilonu, v části tělovýchovného pavilonu budou 



jednotky umístěné pod stropem.

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: 35 700 000,- Kč 

Informace o finančním krytí akce:
Investiční akce je finančně kryta ve výši 43,2 mil. Kč , schváleno rozpočtovým opatřením č. 1 , 
schváleným ZM ze dne 18.1.2016, č.usnesení 399/13/5/2016.

Na tento projekt bude podána žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí v roce 2016.

4. Veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Rekonstrukce komunikací - vnitroblok 
Žižkova, Přerov a Oprava komunikace ulic Hanácká, Kovářská, Popovice“

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce komunikací - vnitroblok Žižkova, 
Přerov a Oprava komunikace ulic Hanácká, Kovářská, Popovice“ je realizace úprav především 
komunikací. 

Rekonstrukce komunikace ve vnitrobloku ul. Žižkova spočívá v provedení nových konstrukčních 
vrstev tak, aby konstrukce příjezdové komunikace odpovídala normovým parametrům. Součástí 
projektu je i rozšíření parkovacích ploch, rekonstrukce chodníků s novým odvodněním dešťových vod 
do uličních vpustí a částečně do nově navržené kanalizace. Nově rekonstruovaná komunikace bude 
mít šířku 3,5 m a bude jednosměrná. Součásti projektu je realizace nového veřejného osvětlení. 
Stávající veřejné osvětlení bude demontováno a nahrazeno novými stožáry a svítidly. Po dokončení 
stavebních prací budou provedeny terénní a sadové úpravy s posetím travnatých ploch travním 
semenem a výsadbou nových keřů.

Oprava komunikace ulic Hanácká, Kovářská v místní části Popovice spočívá v opravě místní obslužné 
komunikace a autobusové zastávky v obci Popovice. Jedná se o komunikaci v zastavěném území 
napojenou na místní silnici přicházející ze směru od místní části Přerova-Předmostí, Kočíře a 
procházející ulicemi Hanácká a Kovářská. Na začátku opravované trasy u křižovatky bude opravena 
stávající autobusová zastávka. Délka nové trasy je 382,31 m a komunikace je navržena jako 
dvoupruhová obousměrná. Oprava stávající místní komunikace zahrnuje především odfrézování 
stávající obrusné a ložní vrstvy, položení nové konstrukce vozovky, položení nového povrchu 
chodníku v zastávkovém zálivu a vjezdů včetně realizace terénních úprav. 

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: 8 966 000,-Kč

Informace o finančním krytí akce:
Tyto investiční akce jsou obsaženy a finančně kryty ve schváleném Rozpočtu města Přerova roku 
2016 schválené zastupitelstvem města Přerova konaným dne 14.12.2015, č. usnesení 373/12/6/2015


