
Pořadové číslo:  28/6 

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 12.5.2017 

Návrh pro 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 22. 5. 2017 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace místa křížení - mosty přes 

tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Modernizace místa 

křížení - mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“ dle důvodové zprávy. 

 

2 schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v 

tis. Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 8123 210 Dlouhodobé 

přijaté 

půjčené 

prostředky 

187 894,6 + 85 800,0 273 694,6 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

2212 021 Akce nad 500 tis. Kč 

(org. 500363 - Mosty 

přes tratě SŽDC v 

Přerově, ul. Dluhonská) 

104 800,0 - 85 800,0 

+ 85 800,0 

104 800,0 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. 

(rezerva) 

133 653,6 * + 85 800,0 219 453,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na základě usnesení č. 2564/66/6/2017 ze dne 6.4.2017, podává Zastupitelstvu 

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

místa křížení - mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“ dle důvodové zprávy. 

 

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 „Modernizace místa křížení - mosty přes tratě SŽDC 

v Přerově v ul. Dluhonská“. 

 

Informace o dotaci: 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 20. Zasedání dne 19.9.2016 pod číslem usnesení 592/20/5/2016 

schválilo investiční záměr „Mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“ včetně bezpečného 

převedení pěších a cyklistů přes trať. 

 

Rada města Přerova svým usnesením č. 2288/61/6/2017 ze dne 11.1.2017 uložila Odboru řízení 

projektů a investic připravit podklady k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ze Státního fondu 

dopravní infrastruktury v roce 2017 na projekt „Modernizace místa křížení – mosty přes tratě SŽDC v 

Přerově v ulici Dluhonská“ a pověřila náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednáním a 

podpisům právních jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací uvedeného projektu.  

 

Statutární město Přerov v řádném termínu podalo žádost o poskytnutí finančních prostředků z 

rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2017.  Žádost byla úspěšná.  Státním fondem 

dopravní infrastruktury bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků pro rok 2017 na 

uvedenou akci, kdy celkové náklady dle rozpočtu projektu činí 104.688.200,54 Kč. Limitní - 

maximální příspěvek je 100 % uznatelných nákladů a činí 88.354.585,99 Kč, neuznatelné náklady činí 

16.333.614,55 Kč. Tyto částky jsou uvedeny včetně DPH.  

 

Odbor řízení projektů a investic, oddělení investic 

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

Na realizaci záměru Modernizace místa křížení - mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“ je 

vydána veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí o umístění stavby a veřejnoprávní 

smlouva nahrazující stavební povolení. Obě tyto smlouvy jsou účinné.  

 

Odbor ekonomiky 

Dne 24.04.2017 schválilo Zastupitelstvo města Přerova rozpočtové opatření na realizaci akce Mosty 

přes tratě SŽDC v Přerově, ul. Dluhonská. Jak bylo uvedeno v důvodové zprávě, k financování byly 

dočasně využity zdroje ze zůstatku hospodaření roku 2016, konkrétně z nečerpané rezervy na tuto 

akci, z rezervy původně určené na Přestupní terminál za nádražím v Přerově a na opravu kina Hvězda 

a také ze zlepšeného plnění daňových příjmů s tím, že jakmile dojde k uzavření smlouvy o úvěru, 

budou k financování akce vlastní prostředky města, s výjimkou spoluúčasti, nahrazeny úvěrovými. 

Předmětná smlouva byla uzavřena dne 10.05.2017. Uvolněné finanční prostředky města budou 

převedeny do rezervy k původně zamýšleným účelům a k financování dalších dosud 

nerozpočtovaných výdajů (např. výkupy pozemků, architektonické soutěže atd.). 

 

 



Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky: 
Předmětem realizace je výstavba nových mostních objektů včetně realizace souvisejících stavebních 

úprav přístupových komunikací k mostním objektům. Stavba řeší i modernizaci městské komunikace 

Dluhonská. Délka úpravy Dluhonské ulice je 406 m, volná šířka vč. chodníku je 9,0 m. Celková 

plocha vozovky a chodníků bez mostů je 3 719 m2, délka nosné konstrukce mostu SO 201 je 16,50 m, 

mostu SO 202 je 23,50 m, volná šířka vozovky na mostě je 7 m, šířka chodníku na mostě je 2 m, 

plocha nosné konstrukce mostu je 266 m2. V celé délce úpravy komunikace bude vozovka provedena 

mezi opěrné zdi. Součástí zakázky je i demolice stávajících dvou mostních objektů umístěných nad 

tratěmi SŽDC v Přerově, přeložky inženýrských sítí, přeložky kabelů podzemních a nadzemních sítí 

VN a NN, kácení dřevin a náhradní výsadba. Odbor řízení projektů a investic na základě uzavřené 

smlouvy o dílo zajistil vypracování potřebných projektových dokumentací DUR, DSP a DPS. Stavba 

je povolena a je vypracována PD pro provádění stavby. Předpokládaná doba realizace stavby je 12 

kalendářních měsíců. 

  

Předpokládaná hodnota plnění vyplývajících ze smlouvy na veřejnou zakázku činí 86 519 174,0 Kč 

bez DPH, tj. 104 688 209,0 Kč s DPH. 

  

Předpokládaná hodnota plnění vyplývajících ze smlouvy na veřejnou zakázku byla stanovena 

rozpočtem projektanta dle projektové dokumentace DSP v cenové úrovni ceníku 2016.  

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 finančně kryta ve výši 104 800 tis. Kč a to rozpočtovým opatřením č. 6 schváleným 

v zastupitelstvu města Přerova č. 27 ze dne 24.4.2017, číslo usnesení 774/27/4/2017. Finanční 

prostředky jsou součástí výdajového rozpočtu roku 2017 Odboru řízení projektů a realizace investic, 

ORJ 21, ORG 500363.  

 

 


