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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 9.2.2017 

Návrh pro 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 2. 2017 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku „Regenerace 

sídliště Přerov II – Předmostí, 12. etapa“ 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Regenerace sídliště 

Přerov II – Předmostí, 12. etapa“ dle důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na základě usnesení č. 2347/62/6/2017 ze dne 26.1.2017, podává Zastupitelstvu 

města Přerova návrh schválit záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Regenerace 

sídliště Přerov II – Předmostí, 12. etapa“ dle důvodové zprávy. 

 

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 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 „Regenerace sídliště Přerov II – Předmostí, 12. 

etapa“. 

 

Informace o dotaci: 

Zastupitelstvo města Přerova schválilo usnesením č. 676/23/7/2016  ze dne 12.12.2016 realizaci 

Projektu Regenerace sídliště Přerov II – Předmostí, 12. etapa v roce 2017. Na základě usnesení č. 

2086/56/6/2016 ze dne 3.11.2016 uložila Rada města Přerova Odboru řízení projektů a investic 



připravit podklady k žádosti o dotaci na Regeneraci sídliště Přerov II - Předmostí - 12. etapa v roce 

2017 z podprogramu Regenerace sídlišť v roce 2017. Žádost o dotaci byla v řádném termínu podána. 

V současné době probíhá kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti podané žádosti o dotaci. 

 

Odbor řízení projektů a investic, oddělení investic 

Odbor řízení projektů a investic, oddělení investic doporučuje schválit usnesení v navrhovaném znění. 

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je realizace XII. etapy regenerace sídliště v Přerově II - Předmostí dle 

dvou projektových dokumentací a to:  

Úpravy vstupního prostoru hřbitova na ulici Prostějovská 
a 

Parkové úpravy prostoru na ulici Prostějovská a přemístění památníku Mistra Jana Husa.  
Obě dokumentace jsou součástí jedné etapy regenerace výše uvedeného sídliště dle studie RPSP 

schválené ZM. 

  

Úpravy vstupního prostoru hřbitova na ulici Prostějovská řeší úpravu stávajícího vstupního prostoru 

hřbitova, zejména komunikačních ploch a zeleně včetně připojení na stávající místní komunikace 

města. Součástí úpravy vstupního prostoru hřbitova je také úprava zeleně a terénní úpravy včetně 

zřízení opěrných zídek. Navržené úpravy řeší komunikační plochy – přístupové komunikace a 

přístupové chodníky se schodištěm včetně záchytných opěrných zídek. Součástí navržené stavby bude 

také úprava svažitého terénu vstupního prostoru záchytnými opěrnými zídkami včetně úpravy zeleně a 

výsadba nové zeleně. V rámci stavby bude vybudována zpevněná plocha pro 4 kontejnery o objemu 

1100 L umístěna podél stávající hřbitovní zdi. Zpevněné plochy budou provedeny v dlážděné úpravě s 

krytem ze zámkové dlažby.  

Předmětem parkové úpravy na ulici Prostějovská a přemístění památníku Jana Husa je především 

realizace nových chodníků, zpevněné plochy a terénních úprav a přemístění památníku do nové 

lokality. Památník bude umístěn do upraveného setkávacího prostoru v centrální části řešeného území. 

V centrální části území vznikne setkávací prostor s památníkem a posezením. V souvislosti s řešením 

chodníků dojde také k výměně a doplnění veřejného osvětlení. Stávající nekvalitní zeleň bude 

odstraněna a nahrazena množstvím nových stromů a keřů. Celý prostor bude vybaven zcela novým 

typovým mobiliářem.  

  

Předpokládaná hodnota plnění vyplývajících ze smlouvy na veřejnou zakázku: 7 161 925,42 Kč 

bez DPH 
Zadavatel si nevyhrazuje změny závazků ze smlouvy podle § 100 zákona.  

Zadavatel nebude dodavatelům v souvislosti s jejich účastí v zadávacím řízení poskytovat žádné ceny, 

odměny ani jiné platby. 

  

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 7 161 925,42 Kč bez DPH  
V případě schválení záměru veřejnou zakázku zadat, bude v rámci přípravy zadávacích podmínek 

veřejné zakázky provedena drobná technická úprava soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazy výměr s tím, že úpravou rozpočtu dojde k mírnému snížení celkové předpokládané hodnoty 

zakázky, a to o cca 50 000,00 Kč. Důvodem úpravy je odpočet nákladů za autorský dozor, který není 

náklad dodavatele, ale zadavatele. 

  

Informace o finančním krytí akce: 
Investiční akce je kryta ve výši 9 mil. Kč, usnesení ZM č. 23 ze dne 12.12.2016, č. usnesení 

671/23/5/2016 Finanční prostředky jsou na výdajovém rozpočtu Odboru řízení projektů a realizace 

investic, ORJ 21.  

 


