
Pořadové číslo: 18/5
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Návrh pro 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 6. 2016

Zpravodaj: Radek Pospíšilík, člen Rady města Přerova

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru

Název návrhu:

Areál Mamutov - 1. etapa

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje záměr realizace 1. etapy Areálu Mamutova v realizačních nákladech cca 35 mil. Kč
za předpokladu získání dotace.

2. schvaluje záměr přijetí úvěru ve výši do 35 mil. Kč se splatností do 5 let na financování 1. 
etapy akce Areál Mamutov.

3. schvaluje přípravu 1. etapy Areálu Mamutova - pořízení zpracování dokumentace pro 
stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby, dokumentace pro zadání expozice a 
přípravu žádosti o dotaci.

4. schvaluje v návaznosti na bod 3 následující úpravu rozpočtu: 

PAR ORJ VÝDAJE 
(v tis. Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

6409 219 Ostatní činnosti 
j. n. (rezerva)

214 603,3 * - 2 500,0 212 103,3

025 Projektové 
dokumentace 
(investice)

11 404,2 + 2 500,0 13 904,2

* počáteční stav navazuje na jiný návrh

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

na své 46. schůzi dne 09.06.2016 materiál projednala a



1. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr realizace 1. etapy Areálu Mamutova v 
realizačních nákladech cca 35 mil. Kč za předpokladu získání dotace.
2. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr přijetí úvěru ve výši do 35 mil. Kč se 
splatností do 5 let na financování 1. etapy akce Areál Mamutov.
3. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit přípravu 1. etapy Areálu Mamutova - pořízení 
zpracování dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby, dokumentace pro 
zadání expozice a přípravu žádosti o dotaci.
4. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v návaznosti na bod 3 úpravu rozpočtu. 
5. pověřila odbor řízení projektů a investic přípravou 1. etapy Areálu Mamutova za podmínky 
schválení bodů 1 - 4 tohoto usnesení Zastupitelstvem města Přerova. 

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové 
opatření – posílení rozpočtu o 2 500 000 Kč – na projektovou přípravu pro realizaci 1. etapy výstavby 
Areálu Mamutov v Předmostí. K tomuto účelu bude převedena část rezervy původně vymezené na 
údržbu objektu hotelu Strojař.
Financování realizace 1. etapy Areálu Mamutov se předpokládá, s ohledem na omezené finanční 
možnosti statutárního města, prostřednictvím úvěru s uvažovanou splatností do 5 let a s možností 
mimořádných splátek pro případ získání dotace.
Při schvalování výše uvedeného záměru je však třeba zvážit nejen možnost realizace předmětné akce s 
možnou podporou formou dotace, ale také následné provozní výdaje, které bude nutné každoročně 
dofinancovat z rozpočtu města, přičemž se velmi pravděpodobně nebude jednat o zanedbatelnou 
částku. Je také otázkou, zda uvedené předpokládané náklady jsou stanoveny v dostatečném objemu.

Odbor koncepce a strategického rozvoje

doporučuje schválit navržené usnesení.

Odbor řízení projektů a investic

Oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací, část správy dotací se podílel na zpracování 
důvodové zprávy této předlohy. Odbor řízení projektů a investic požádal odbor ekonomiky o posílení 
rozpočtu na vypracování potřebných projektových dokumentací na 1. etapu realizace areálu Mamutov. 
Úsek přípravy a realizace investic upozorňuje na nevhodné rozdělení parkovacích ploch první etapy. V 
případě realizace záměru dle přílohy, navržená parkovací stání nezahrnují ani jedno parkovací stání 
pro tělesně postižené a nelogicky dělí parkovací stání. Úsek přípravy a realizace investic doporučuje 
pro zadání projekčních prací upravit rozsah parkovacích ploch, které mají být realizovány v 1. etapě.

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Město vynaložilo řádově miliony korun na pořízení dokumentace a podkladů pro územní rozhodnutí k 
umístění areálu Mamutov. V současné době má všechny podklady shromážděny, včetně získání vztahu 
k pozemkům či uzavření smlouvy s ČEZ, a je těsně před vydáním územního rozhodnutí. Toto 
rozhodnutí pozbývá platnosti, pokud stavebník nepodá žádost o stavební povolení nejpozději do 2 let 
od nabytí právní moci ÚR, tedy přibližně do léta 2018. Kromě dalších podkladů je základní 
podmínkou pro podání žádosti o stavební povolení předložení projektové dokumentace.

Pořízením projektové dokumentace pro stavební povolení se předejde vypršení lhůty platnosti 
územního rozhodnutí. V případě zpracování PD pouze pro 1. etapu navíc nedojde k marnému 
vynaložení finančních prostředků za přípravu dalších etap, jejichž realizace je časově nejistá, zároveň 
ale bude možné zhodnotit, dnes bez užitku chátrající, nemovitost města. Vydání stavebního povolení 
je základní podmínkou pro poskytnutí dotace (prakticky jakékoliv) a i při jejím neposkytnutí tak bude 
objekt formálně připraven k rekonstrukci. Proto odbor, bez ohledu na aktuálně zmiňovanou dotaci, 
jednoznačně doporučuje schválit navrhované usnesení.



Realizací 1. etapy se vytvoří nezbytné zázemí pro celý budoucí areál (následovat bude kapacitní 
parkoviště), zároveň ale „tato etapa“ je schopna samostatně, s využitím doposud přírodního areálu, 
poskytovat dostatečně atraktivní program, aby měla, při vhodném tematickém propojení s polským 
partnerem, šanci na poskytnutí dotace. Je zřejmé, že 1. etapa může dosáhnout jen řádově nižší 
návštěvnosti než kompletní unikátní multifunkční areál, i tak ale může fungovat jen s relativně nízkým 
příspěvkem města (ročně cca 700 000 Kč). Zároveň se díky zkušenostem s budováním a provozem 
podaří připravit podmínky pro budování, správu a provoz dalších etap (právní forma správy, 
marketing, úloha partnerů atd.).

Důvodová zpráva:

Areál Mamutov je projekt dokumentující život a svět lovců mamutů před 30 000 - 20 000 lety. Projekt 
byl na půdě města připravován od roku 2000 a postupně přepracováván do dnešní podoby. V současné 
době je Ing. arch. Jiřím Stejskalíkem zpracována dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o 
umístění stavby. Celý záměr byl několikrát představen nejen veřejnosti, ale i zastupitelům města 
Přerova. Poslední prezentace pro členy zastupitelstva proběhla za účasti autorů Ing. arch. Jiřího 
Stejskalíka a MgA. Davida Baziky dne 08.02.2016. Studie Svět lovců mamutů i vize areálu Mamutova 
je k dispozici na webových stránkách města: 
http://www.prerov.eu/cs/magistrat/zivotni-prostredi/environmentalni-vychova/areal-mamutov.html 
nebo
http://www.prerov.eu/cs/magistrat/rozvoj-mesta/koncepce-studie-strategie/stavba-arealu-
mamutov.html

Aktuální stav:
Odbor koncepce a strategického rozvoje zajišťuje poslední podklady nutné pro vydání územního 
rozhodnutí, zpracovatel projektu aktualizuje projektovou dokumentaci z důvodu změny vlastnictví 
některých pozemků a změny hranice pozemků. Předmostí. Vydání územního rozhodnutí se 
předpokládá v 07/2016. 

Celý areál by se měl rozprostírat na ploše 7 ha v katastrálním území Předmostí. Realizační náklady 
v předpokládané výši 260 milionů korun přesahují finanční možnosti města. Hledají se proto možnosti 
spolufinancování z jiných zdrojů. Jednou z možností by mohl být operační program Interreg V-A 
Česká republika-Polsko, prioritní osa 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro 
podporu zaměstnanosti.
Vzhledem k dotačním podmínkám a po konzultaci se správcem dotačního programu byla navržena 
etapizace realizace Areálu.

Proběhla tak jednání mezi odbory a zpracovatelem dokumentace Ing. arch. Stejskalíkem a byla 
navržena 1. etapa stavby areálu Mamutova. 
Popis 1. etapy stavby areálu:
V 1. etapě Areálu Mamutova by byl realizován Vstupní objekt na ul. Hranické (objekt bývalé cihelny), 
který obsahuje administrativní a sociální zázemí pro zaměstnance, sociální zázemí pro návštěvníky, 
restaurační provoz, prodej upomínkových předmětů a prostor pro expozici, která bude věnována 
historii Předmostí (nejstarší zemědělci, těžba a cihlářství, „hanácká vesnice“ a její zánik; bude zváženo 
přemístění Malého školního muzea ze současných nevhodných prostor původního krytu civilní 
obrany; dobu lovců mamutů připomene virtuální prohlídka (model) kompletního areálu Mamutov; část 
expozice bude upoutávkou na paleontologicky významnou lokalitu polského partnera). Dále zde 
vznikne prostor pro krátkodobé výstavy, projekce, přednášky atp. Vstupní objekt bude realizován 
včetně dvora s vyhlídkovou věží (porovnání autentického pohledu do Moravské brány s virtuálním 
pohledem do téže krajiny před 25 000 lety).



Vzhledem k malému počtu parkovacích míst (cca 15) nutných pro zajištění provozu Vstupního 
objektu není nutné realizovat parkoviště s nepropustným souvrstvím, dešťovou kanalizací, 
odlučovačem a vsakovacími bloky. Rovněž není nutné provádět přípravu rozvodů, které vedou dále do 
areálu. Realizace 1. etapy je podmíněna částečnou nebo úplnou realizací těchto objektů: 
  
S01 Vstupní objekt (včetně mobiliáře 

a expozice)
26 665tis Kč

I01 Parkoviště a sjezd - podmínkou je 
zbudování sjezdu a alespoň části 
parkoviště v rozsahu nezbytném 
pro fungování vstupního objektu 
- cca 15míst

966 tis Kč

I13 Přípojka kanalizace - objekt je 
nutné připojit novou kanalizační 
přípojkou. 

250 tis Kč

I14 Rozvod pitné vody - objekt je 
nutné připojit novou vodovodní 
přípojkou. 

100 tis Kč

I18 Přípojka teplovodní - objekt musí 
být připojen na dálkový rozvod 
tepla

336 tis Kč

I19 Přípojka NN - objekt musí 
připojen na silový rozvod - tato 
přípojka by byla dočasná do 
doby, než bude zrealizován 
hospodářský objekt s trafostanicí

100 tis Kč

I22 Rozvody datové - musí být 
zhotovena datová přípojka k 
objektu

100 tis Kč

Celkem (bez DPH) 28 517 tis. Kč
Celkem (s DPH - 21%) 34 505 tis. Kč

Jedná se o funkční celek, navržený tak, aby bylo možné jej technicky postavit a aby stavba následné 
etapy nenarušila fungující část. Kromě výše uvedeného využití bude objekt vytvářet zázemí pro 
tematické programy – sezónní akce určené různým cílovým skupinám – realizované partnery projektu 
na zbývající ploše areálu. Tím bude dosaženo využití ploch určených k realizaci dalších etap a zároveň 
zvýšení návštěvnosti, včetně zapojení polského partnera.

Pro výše uvedené objekty je třeba zpracovat dokumentaci pro stavební povolení, dokumentaci pro 
provádění stavby včetně položkového rozpočtu. Rovněž bude třeba připravit dokumentaci expozice a 
zpracovat žádost o dotaci a s tím související podklady. Projekční, inženýrskou a dozorčí činnost a 
náklady spojené s přípravou žádosti o dotaci odhadujeme na 2,5 mil. Kč. O tuto částku je třeba 
navýšit rozpočet odboru přípravy projektů a investic, který bude v případě schválení zajištění 
finančního krytí pověřen přípravou projektů pro 1. etapu stavby areálu.
Realizace 1. etapy se předpokládá v letech 2018 - 2019.

Podmínky dotačního programu Interreg V-A Česká republika - Polsko:
Vyhlášení výzvy dotačního programu se předpokládá během 1. poloviny r. 2017. Podporovány budou 
investice do kulturních a přírodních atraktivit přispívajících ke zlepšení podmínek pro rozvoj 
cestovního ruchu v přeshraničním území a tím vytvářejících podmínky pro zvyšování zaměstnanosti 
na lokální úrovni.
Nezbytnou podmínkou pro podání žádosti o dotaci je existence partnera s projektem na polské straně.

Proběhla jednání s partnerským městem Ozimek. Obě města, Přerov s Ozimkem, spojuje existence 



světoznámých archeologických nalezišť. Záměrem polského partnera je zejména dobudování 
infrastruktury a propagační opatření (vzdělávací cyklotrasy informující o české i polské lokalitě, 
vybudování turistického informačního centra, multimediální konferenční místnosti aj.). 

Výše dotace může činit až 90% z celkových způsobilých výdajů. Pro stanovení výše podpory budou 
muset být kromě nákladů a výnosů také zohledněny i možné příjmy projektu, bude tedy muset být 
zpracována finanční analýza projektu. Reálný předpoklad výše dosažené dotace je 50 - 60 % 
z celkových způsobilých výdajů.

Ekonomika provozu: 
Ekonomicko-provozní fakta jsou doplněna na základě usnesení Rady města č. 1586/45/6/2016, kterým 
Rada města odložila projednání materiálu 1. etapy areálu Mamutova.
Odhad příjmů a výdajů byl sestaven pracovní skupinou tvořenou zástupci odborů STAV, ROZ a PRI. 
K materiálu je přiložena statistika návštěvnosti muzeí a galerií v Olomouckém a Zlínském kraji za rok 
2014, kterou zabezpečuje z pověření Ministerstva kultury ČR Národní informační a poradenské 
středisko pro kulturu (NIPOS), zdroj:
http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2013/05/MUZEA_navstevnost_2014.pdf

Příjmy:
Předpokládaná návštěvnost – stálé expozice 10 000 návštěvníků
Vstupné – stálé expozice 50 Kč základní/ 30 Kč snížené
Odhad příjmů ze vstupného – stálé expozice (2500*50 Kč) + (7500*30Kč) = 350.000 Kč
Předpokládaná návštěvnost – rozšířený program s 
využitím exteriéru (12x za rok)

5 000 návštěvníků

Vstupné – rozšířený program 60 Kč základní / 40 Kč snížené
Odhad příjmů ze vstupného – rozšířený program (1 250*60 Kč) + (3 750*40) = 225 000 Kč
Odhad zisku z prodeje upomínkových předmětů 150 000 Kč

Odhad celkových příjmů1 725 000 Kč

1 Odhad příjmů nezahrnuje příjmy z prodeje občerstvení a z nájmu sálu

Provozní výdaje:
2 stálé úvazky
- programový a marketingový manažer, správa 
objektu, administrativa
- prodej vstupenek, upomínkových předmětů, 
průvodce, provozní zaměstnanec
- externisté na dohodu pro zajištění rozšířeného 
programu (instruktoři, kulturní vystoupení)

600 000 Kč (50 000 Kč/měsíc)
360 000 Kč (30 000 Kč/měsíc)

180 000 Kč

Roční mzdové náklady (včetně odvodů) 1 140 000 Kč
Náklady provozní – energie, vodné a stočné, 
údržba objektu, spotřební materiál, administrativní 
režie (MIC Předmostí spotřebované energie za r. 
2014 činí 68.000 Kč; energie, plyn, vodné a stočné 
v úřadovně Lověšice v r. 2015 činily 110.000 Kč)

300 000 Kč

Odhadované výdaje celkem: 1 440 000 Kč

Z uvedeného vyplývá, že předpokládaný roční příspěvek města bude činit cca 700 000 Kč na pokrytí 
provozní ztráty. Přitom je však potřeba zdůraznit, že realizace záměru je pouze první etapou 
v budování areálu Mamutov, a to jedinou možnou, neboť se tímto vytváří administrativní, provozní a 
návštěvnické zázemí pro celý areál. Zároveň se jedná o jedinou stavební etapu, kterou lze samostatně 
provozovat a při vhodném expozičním a rozšířeném programu zde dosáhnout návštěvnosti menších 
regionálních muzeí a současně využít zbývající přírodní areál. Samostatně je tato etapa tedy 
provozuschopná, avšak zatím nikoliv samofinancovatelná. Zlepšení ekonomiky provozu lze očekávat 



postupně s realizací dalších atraktivit areálu – venkovních i vnitřních expozic, hřišť a výběhů s živými 
zvířaty, kdy objekt navštíví až desetinásobek návštěvníků.

Závěr:
Schválení záměru realizace 1. etapy areálu Mamutova Zastupitelstvem města je nutnou podmínkou pro 
pokračování přípravy projektu a následné předložení žádosti o dotaci. 

Následná etapa by mohla spočívat ve vybudování technické a dopravní infrastruktury, tj. přípojky 
inženýrských sítí pro objekty parku doby ledové a parkoviště v rozsahu dalších 200-209 parkovacích 
míst.

Příloha - situace s vyznačením 1. etapy, vizualizace vstupního objektu, statistika návštěvnosti muzeí a 
galerií v Olomouckém a Zlínském kraji za rok 2014


