
Pořadové číslo:  26/6 

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 13.3.2017 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 3. 2017 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Oprava a doplnění systému recirkulace 

bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v Penčicích“ 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Oprava a doplnění systému 

recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v Penčicích“ 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 „Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové 

vody plaveckého bazénu na letním koupališti v Penčicích“. 

 

Odbor řízení projektů a investic, oddělení investic 

Oddělení investic souhlasí s předloženým návrhem na usnesení, které je v souladu s jednacím řádem 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

 

 

 



Rada města Přerova 

Rada města Přerova na 64. schůzi konané dne 2. 3. 2017 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit záměr statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku „Oprava a doplnění systému 

recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v Penčicích“, dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je oprava systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na 

letním koupališti v Penčicích. Na stávající rozvody upravené vody bude napojeno nové zařízení 

úpravny bazénové vody – čerpadla, pískové filtry doplněné o měřící a dávkovací stanici včetně 

technologických rozvodů. V další části dojde ke zhotovení nového rozvodu – výtlaku vody do bazénu, 

kterým bude doplněn systém napouštění vody o technologicky vhodnější systém míchání vody. 

  

Předpokládaná hodnota plnění vyplývajících ze smlouvy na veřejnou zakázku činí 3 434 324 Kč 

bez DPH, tj. 4 155 532 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. V měsíci 

2/2017 byla provedena aktualizace rozpočtu, kdy původní předpokládaná hodnota 2 562 000,00 Kč 

bez DPH, tj. 3 097 600 Kč s DPH byla navýšena o 872 324 Kč bez DPH, tj. 1 057 932 Kč s DPH. 

Finanční navýšení souvisí jednak s doplněním části technologie, která byla původně součástí plnění 

provozovatele (TEPLO Přerov a.s.) a jednak aktualizací stavební a technologické části.  

  

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 částečně kryta usnesením ZM, č. usnesení 696/24/5/2017, ze dne 23.1.2017, ve výši 

3 100 000 Kč s DPH. 

Finanční prostředky jsou ve výdajovém rozpočtu Odboru řízení projektů a realizace investic, ORJ 21, 

ORG 500382. Na plné finanční dokrytí investice bude předložena žádost o rozpočtové opatření.  

 

 


