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Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku „Demolice
bytových domů na ulici Škodova v Přerově“
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Přerova po projednání
1

schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Demolice bytových
domů na ulici Škodova v Přerově“ dle důvodové zprávy.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:
Odbor řízení projektů a investic, oddělení 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 a na základě požadavku věcného gestora akce na
přípravu zadávacího řízení, předkládá Odbor PRI, odd. řízení projektů, veřejných zakázek a dotací,
návrh schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Demolice bytových domů na ulici Škodova v
Přerově“.
Informace o dotaci:
Zastupitelstvo města Přerova konané dne 12. prosince 2016 schválilo podání žádosti o dotaci z
programu Ministerstva pro místní rozvoj na podporu revitalizace území v r. 2017, podprogramu
"Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách", č. usnesení 674/23/7/2016, a schválilo projekt
následného využití území po demolici těchto bytových domů.
Odbor řízení projektů a investic, oddělení investic
Odbor řízení projektů a investic, oddělení investic doporučuje schválit usnesení v navrhovaném znění.

Rada města Přerova
Návrh na doporučení schválení záměru zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Demolice
bytových domů na ulici Škodova v Přerově“ byl předložen i k projednání Radou města Přerova.
Vzhledem k tomu, že nejbližší jednání RM je naplánováno na 16.2.2017, v řádném termínu odevzdání
předloh ZM (9.2.2017) ještě nebude znám výsledek projednání návrhu Radou města. S obsahem
usnesení RM tak bude Zastupitelstvo zpravodajem seznámeno přímo na svém zasedání.

Důvodová zpráva:
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je demolice čtyř bytových domů na ulici Škodova v Přerově.
Účelem demolice je úprava zanedbaného veřejného prostranství tak, aby lokalita nadále nehyzdila
přednádražní prostor. Bytové domy v ul. Škodova se nachází v sociálně vyloučené lokalitě. Na
demolici je vypracována dokumentace bouracích prací pro odstranění stavby dle § 128 stavebního
zákona, v souladu a rozsahu s vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a je vydáno rozhodnutí o
odstranění stavby.
Předpokládaná hodnota plnění vyplývajících ze smlouvy na veřejnou zakázku činí 9 915 034,28
Kč bez DPH, tj. 11 997 191,50 Kč s DPH.
Předpokládaná hodnota plnění vyplývajících ze smlouvy na veřejnou zakázku byla stanovena
rozpočtem projektanta dle projektové dokumentace v cenové úrovni ceníku RTS 2016/II.
Do celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky musí být dále, v souladu s novým zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), započtena hodnota vyhrazených změn
závazku ze smlouvy podle § 100 zákona a hodnota cen, odměn a jiných plateb poskytnutých
dodavatelům v souvislosti s jejich účastí v zadávacím řízení.
Zadavatel nebude dodavatelům v souvislosti s jejich účastí v zadávacím řízení poskytovat žádné ceny,
odměny ani jiné platby; požadavky na případnou výhradu změn závazku ze smlouvy podle § 100
zákona budou upřesněny věcným gestorem akce v průběhu přípravy zadávacích podmínek veřejné
zakázky, a to s ohledem na platné finanční krytí akce.
Informace o finančním krytí akce:
Investiční akce je kryta usnesením ZM, č. usnesení 669/23/4/2016, ze dne 12.12.2016, ve výši 12 000
000,00 Kč s DPH.
Finanční prostředky jsou ve výdajovém rozpočtu Odboru řízení projektů a realizace investic, ORJ 21,
ORG 500382.

