
Pořadové číslo: 18/6

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 13.6.2016

Návrh pro 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 6. 2016

Zpravodaj: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Navrhovatel: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Zpracovatel: Ivana Pinkasová, vedoucí odboru

Název návrhu:

Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku „LHC Přerov 2 -
první sadba do nepřipravené půdy - jamková, vylepšování, strojní příprava půdy“

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku na služby s názvem 
„LHC Přerov 2 - první sadba do nepřipravené půdy - jamková, vylepšování, strojní příprava 
půdy“,

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

PAR ORJ VÝDAJE (v 
tis. Kč)

rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet po 
úpravě

6409 219 Ostatní činnosti 
j. n. (rezerva)

212 003,3 * - 3 000,0 209 003,3

1032 520 Akce nad 500 
tis. Kč (org. 
500360 - LHC 
Přerov 2 - první 
sadba do 
nepřipravené 
půdy -
jamková, 
vylepšování, 
strojní příprava 
půdy)

0,0 + 3 000,0 3 000,0

* počáteční stav navazuje na jiný návrh

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:



Rada města Přerova

Návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku 
„LHC Přerov 2 - první sadba do nepřipravené půdy - jamková, vylepšování, strojní příprava půdy“ a 
schválit navrhovanou úpravu rozpočtu podala Rada města Přerova na své 47. schůzi konané dne 16. 6. 
2016.

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. 
Návrh na schválení záměru zadat veřejnou zakázku vychází z požadavku věcného gestora akce, v 
tomto případě Odboru správy majetku a komunálních služeb,  na přípravu a realizaci zadávacího 
řízení. Odůvodnění požadavku, informace k plánované akci, financování a základní informace k 
veřejné zakázce uvádí v důvodové zprávě věcný gestor akce. 
V případě schválení záměru zadat veřejnou zakázku zahájí odbor PRI organizační kroky spojené s 
přípravou zadávacího řízení a zajistí realizaci zadávacího řízení postupem dle zákona č.137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Za odborného garanta akce, investora a realizátora akce – věcný a technický gestor – Odbor 
správy majetku a komunálních služeb

Lesní hospodářský celek Přerov 2 se rozkládá na ploše 585 ha s převahou smrkových porostů. Vlivem 
sucha a masivního rozmnožení hmyzu poškozujícího především smrky, došlo ke kůrovcové kalamitě. 
Napadené suché dřeviny je nutno přednostně odstraňovat a vzniklé holiny zalesnit do dvou let. Čímž 
vnikají zvýšené náklady na výsadbu a zajištění mladých lesních kultur a strojní přípravu půdy, které 
nebyly součástí Smlouvy o vykonávání sjednaných činností mezi městem Přerovem a Technickými 
službami s.r.o. v době uzavření smlouvy (r. 2010). Přidělené finanční prostředky na roční správu 
lesního majetku na rok 2016 jsou v objemu 3 070 000 Kč. Předpoklad nákladů spojených se 
zalesněním 18 ha holin a přípravou půdy pro výsadbu na 30 ha činí 2 800 000 Kč až 3 000 000 Kč.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku většího objemu práce, které je nutno provést na podzim, je 
zapotřebí práce na VZ zahájit již nyní.

Objem činností VZ:
První sadba do nepřipravené půdy – jamková zahrnuje výsadbu sazenice lesního druhu (listnaté, 
jehličnaté) ručním vykopání jamky rýčem nebo motykou do plochy holiny, které je hrubě zbavena 
zbytků větví po těžbě, sazenice jsou vysazeny ve sponu dle druhu dřevin v řadách.
Vylepšováním se rozumí pomístní dosadba sazenic do míst, kde sazenice uhynuly či byly zničený 
okusem či jiným způsobem.     
Strojní příprava půdy pro výsadbu se provádí speciální půdní frézou, která rozdrtí všechnu zbytkovou 
dřevní hmotu (větve, vrcholky stromů, zlomy), pařezy i půdu do hloubky 10 cm. Touto operací se 
kvalitně připraví plocha pro výsadbu, omezí se výpar vody z půdy, dřevní hmota omezuje růst plevelů, 
vysazené sazenice dobře zakořeňují a vykazují dobré přírůstky. Následná péče o vysazené porosty 
umožňuje používání strojních sekaček pro vysekávání plevele v řádcích.

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o 
rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 3 000 000 Kč – na dodání výsadbového materiálu (sazenic), 
výsadbových prací na 18 ha plochy a strojní přípravu půdy pro jarní výsadbu na 30 ha. Bude 
převedena převážná část rezervy vytvořené v rozpočtu k tomuto účelu.



Důvodová zpráva:

1. Informace k akci – záměru:

Město Přerov vlastní lesní hospodářský celek Přerov 2 na k.ú. Svrčov, Veselíčko u Lipníka nad B., 
Staměřice, Lazníky o výměře 585 ha. V roce 2014 propukla kůrovcová kalamita na smrkových 
porostech a z těchto důvodů je zvýšená těžba napadených smrků. Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. 
Je nutné holiny po těžbě zalesnit do dvou let. V rámci Smlouvy o vykonávání sjednaných činností s 
Technickými službami s.r.o. (správce lesa) je objem obnovy lesních porostů oproti smlouvě překročen 
o výměru 18 ha. Tuto plochu je nutné v období podzim 2016 a jaro 2017 opětovně zalesnit. S touto 
činností je spojená i strojní příprava ploch pro zalesnění. Drtič zkypří plochu do hloubky 10 cm včetně 
zpracování zbytkové dřevní hmoty a pařezů. V takto připravené půdě lépe rostou vysazené sazenice a 
plocha se snadněji ošetřuje v následujících letech. 
  
2. Informace k veřejné zakázce:
Název veřejné zakázky: LHC Přerov 2 - první sadba do nepřipravené půdy - jamková, vylepšování, 
strojní příprava půdy 

Předmět veřejné zakázky: viz. informace ve vyjádření věcného a technického gestora

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: Sadbový rostlinný materiál 905 000 Kč bez DPH (15% 
DPH)
Práce 577 000 Kč bez DPH (21% DPH)
Strojní příprava půdy 870 000 Kč bez DPH (21% DPH)


