
Pořadové číslo:  29/5 

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 12.6.2017 

Návrh pro 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 6. 2017 

Zpravodaj:  Ing. Petr Vrána, člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru 

Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku s názvem:  "Využití hotelu Strojař" 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem:"Využití hotelu Strojař " dle důvodové 

zprávy 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  

PAR ORJ VÝDAJE ( v 

tis. Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti 

j. n. (rezerva) 

219 453,6 - 4 513,0 214 940,6 

  

  410 Projektové 

dokumentace 

(koncepce a 

rozvoj) 

2 358,7 + 1 800,0 4 158,7 

  

3635 430 Územní 

plánování 

(studie a ÚPD) 

356,4 + 150,0 506,4 

  25 Projektové 

dokumentace 

(investice) 

16 111,4 + 2 563,0 18 674,4 

 

 

 

 

 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor ekonomiky 

Na základě požadavků příslušných odborů o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu celkem o 4 513 

000 Kč – bude k úhradám spojeným s výše uvedenou akcí převedena část rezervy ponechaná k 

financování dosud nerozpočtovaných výdajů.  

Z hlediska odboru ekonomiky chybí v důvodové zprávě několik podstatných informací k aspektům, 

kterými se zajisté pracovní tým, spolu s vyhodnocením potřeby navrhovaného využití, zabýval. 

Zejména se jedná o informace, jak bude financován budoucí provoz objektu včetně údržby okolních 

ploch, pokryjí příjmy z využití prostor výdaje na provoz a údržbu, pokud ne, tak jaké finanční dopady 

lze očekávat do provozního rozpočtu města, popř. jak budou v maximální míře eliminovány nebo          

v jaké oblasti město potřebné zdroje uspoří. I když je v materiálu zmíněna možnost získání dotací na 

realizaci přestavby, není vyčíslen předpokládaný podíl města a také není uvedeno, z jakých zdrojů by 

byla předmětná akce předfinancována, a to s ohledem na očekávanou výši této investice 

 

Odbor řízení projektů a investic 

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

Jelikož se předpokládá delší časové období na zpracování projektových dokumentací na povolení 

uvedeného stavebního záměru včetně příslušných povolení a zpracování podkladů pro podání žádostí 

o dotace, nebude možno podat žádosti do aktuálně vyhlášených dotačních výzev a odbor PRI tudíž 

upozorňuje, že podmínky nově vyhlašovaných dotačních výzev se mohou lišit. 

 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

VPRID schvaluje záměr zadání veřejné zakázky s názvem „Využití hotelu Strojař“ spočívající v 

uspořádání architektonicko-urbanistické soutěže a v následném zpracování projektové dokumentace a 

regulačního plánu v jednacím řízení bez uveřejnění dle podkladu odboru ROZ. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 23. zasedání konaném 12.12.2016 usnesením č. 672/23/6/2016 

v bodě: 

3. schválilo záměr na využití hotelu Strojař spočívající v účelu bydlení 

4. uložilo Radě města Přerova zajistit architektonicko-urbanistickou soutěž zahrnující oblast 

vymezenou ulicemi Velká Dlážka, Brabansko, nábřeží Rudolfa Lukaštíka za podmínky schválení 

záměru zastupitelstvem a zajištění finančního krytí a výsledky soutěže předložit k projednání na 

Zastupitelstvu města Přerova. 

5. uložilo Radě města Přerova rozšířit pracovní skupinu ke Strojaři o zástupce všech politických stran, 

nezávislé odborníky (zejména autorizovaného architekta, autorizovaného statika, rozpočtáře), a v ní 

připravit zadání soutěže dle bodu 3) usnesení 

6. uložilo Radě města Přerova zahájit jednání o nabytí pozemků p.č. 3806 a 3805, k.ú. Přerov 

  

Projektový tým pro využití hotelu Strojař byl rozšířen o zástupce politických stran, autorizovaného 

architekta a odborníka na reality. Pracovní tým se schází od konce ledna 2017, každý týden v úterý. 

Složení projektového týmu:  

Ing. Petr Vrána  

Mgr. Věra Vránová, Ph.D. 

Ing. arch. Jan Horký 

Bc. Tomáš Navrátil 

Marek Dostál 

Ing. Pavel Gala 

Alexandr Beták 



Ing. arch. Tomáš Pejpek 

Ing. Ivana Pinkasová 

Ing. Miloslav Dohnal 

Ing. Michal Symerský 

PhDr. Jiří Lapáček 

PhDr. Jiří Pospíšil 

Mgr. Romana Pospíšilová 

  

Pracovním týmem bylo odsouhlaseno: 

• Uspořádání dvoukolové (dvoufázové) soutěže o návrh 

• Každé kolo bude trvat min. 6 týdnů 

• Architektonicko-urbanistická soutěž se bude zabývat celým územím, tj. mezi ulicemi Velká Dlážka, 

Brabansko, nábř. R.Lukaštíka ( viz příloha) 

• Bylo navrženo složení soutěžní poroty: 

Porotci závislí:  

1. Ing. Petr Vrána  

2. Ing. arch. Jan Horký 

3. Ing. Michal Symerský 

4. Marek Dostál 

Náhradníci:  

1. Alexandr Beták 

2. PhDr.Jiří Lapáček 

Porotci nezávislí: 

1. prof. Ing arch. Petr Hrůša 

2. Ing. arch. Štefan Polakovič 

3. Ing. arch. MgA. Lukáš Blažek 

4. Ing.arch. Vítězslav Nový 

Náhradníci nezávislí: 

Ing. arch. Jan Sochor 

Nutno doplnit jednoho člena a jednoho náhradníka. Nezávislých členů musí být nadpoloviční většina. 

Odborní znalci: 

1. statik: Ing. Stanislav Barák 

2. rozpočtář: nutno doplnit 

  

Původně se uvažovalo o využití pro komunitní domov pro seniory, tzv. KoDuS. 

Dle informací z Ministerstva pro místní rozvoj by byla velmi malá šance na získání dotace na 

přebudování Strojaře na KoDuS. Bylo proto doporučeno řešit využití hotelu Strojař pro byty s 

pečovatelskou službou. 

  

Projektový tým navrhl novou skladbu území: 

• 22 bytů s pečovatelskou službou – bezbariérové 

Na tyto byty je možnost získání dotace z programu podpory bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ve 

výši až 600 000 Kč/byt za předpokladu splnění dalších souvisejících podmínek. 

• Územní rezerva na vybudování KoDuSu (vybudování po třech letech s ohledem na čerpání de 

minimis) 

Na byty je možnost získání dotace z programu podpory bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 

až 600 000 Kč/byt za předpokladu splnění dalších souvisejících podmínek. 

• 30-50 malometrážních bytů, velikost bytů 1+ 1, 1+ KK, 2+ 1, 2 + KK a obsazovat pouze seniory. 

• Komunitní centrum  

Možnost získání dotace z IROP, max. 90% celkových způsobilých výdajů za předpokladu splnění 

dalších souvisejících podmínek.Maximální výše způsobilých výdajů: 20 000 000 Kč. 

• Komerční prostory: lékárna, kadeřnictví, pedikúra… 

• Parkoviště (cca 86 parkovacích míst na vlastním pozemku) 

Stávající parkoviště čítá 27 parkovacích míst, podélná stání na nábř. R. Lukaštíka dalších 12. Pro 

potřeby parkování je možno využít i parkoviště u bazénu s 36 místy. 



• Zeleň  

Součástí řešeného území jsou i pozemky p.č. 3806 a 3805/7, k.ú. Přerov, které nejsou ve vlastnictví 

města Přerova.  

  

Zastupitelstvo města Přerova na svém 28. zasedání konaném 22.května 2017 usnesením 

č.793/28/3/2017 schválilo záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 3806 

(ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 2574 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti FINE LINE 

DEVELOP, s.r.o., IČ 27680738, se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, Praha 3, do vlastnictví 

statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši maximálně 6.700.000,- Kč 

  

Záměr převodu pozemku p.č. 3805/7, k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky do vlastnictví 

Statutárního města Přerov byl již dříve projednán v orgánech města a v současné době probíhají 

jednání s Úřadem pro zastupování ve věcech majetkových o tomto převodu.  

  

Odhad nákladů na architektonicko-urbanistickou soutěž při předpokladu investice 100 mil. Kč :  

Soutěžní podklady 160 000 Kč 

Práce odborné poroty  250 000 Kč 

Práce odborných znalců 32 000 Kč 

Ceny a odměny 1 000 000 Kč 

Výstava, soutěžní katalog, propagace 80 000 Kč 

Rezerva 15% 230 000 Kč 

Celkem  1 752 000 Kč 

  

Odhad nákladů na vypracování navazujících stupňů projektové dokumentace byl zjišťován za 

předpokladu investice 100 mil. Kč. 

Dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen a projektových prací a inženýrských činností 

(UNIKA) pro rok 2017 byla cena stanovena pro odvětví na stavby bytové, pásmo III.  

Náklady na vyhotovení regulačního plánu při rozloze 0,7 ha byly odhadnuty na 145 200 Kč s DPH. 

Všechny částky byly zaokrouhleny kvůli stanovení rezervy.  

  

Soutěž 1 800 000 Kč 

Vyhotovení PD 3 550 000 Kč 

Vyhotovení regulačního plánu 150 000 Kč 

Celkem 5 500 000 Kč 

  

  

  

Žádost o rozpočtové opatření na posílení rozpočtu je rozdělena na tři položky. Jedna položka činí 

náklady na uspořádání soutěže (oddělení koncepce a rozvoje města), druhá na pořízení projektové 

dokumentace (odbor řízení projektů a investic) a třetí na pořízení regulačního plánu (oddělení 

územního plánu). Z důvodu velmi hrubého cenového odhadu, je vhodné počítat s určitou rezervou , 

zejména pak s ohledem na nejasný rozsah projektové dokumentace. Odbor PRI již disponuje částkou 

987 000 Kč na pořízení podkladů (např. zaměření objektu).Žádost o rozpočtové opatření bude po 

odečtu této částky činit 4 513 000 Kč. 

  

  

Odhad investičních nákladů na realizaci: 

   

Demolice 4 nadzemních podlaží postupným 

rozebráním 

13 000 000 Kč 

Rekonstrukce 1.NP (komerce, služby atd.) 24 000 000 Kč 

Rekonstrukce 2.NP až 5.NP na pečovatelské byty a 

obecní byty 

37 175 000 Kč 

Komunitní centrum (rekonstrukce objektu 

restaurace) 

19 000 000 Kč 



Demolice trafostanice a výměníkové stanice 5 200 000 Kč 

Parkování ( 25 000,-Kč/1 stání, tj. při 45 místech ) 1 125 000 Kč 

Sadové úpravy 500 000 Kč 

CELKEM 100 000 000 Kč 

  

Investiční náklady byly odhadnuty pomocí Cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2017, kdy byly 

použity nejnižší zprůměrované částky pro obestavěný prostor v m3.  

  

Se záměrem zadat veřejnou zakázku s názvem: „Využití hotelu Strojař " byl seznámen Výbor pro plán, 

rozvoj, investice a dopravu na jeho 35. zasedání , které se konalo 15.5.2017 a Výbor PRID přijal 

následující usnesení: 

VPRID/35/11/2017 Záměr schválení veřejné zakázky „Využití hotelu Strojaře“  

VPRID schvaluje záměr zadání veřejné zakázky s názvem „Využití hotelu Strojař“ spočívající v 

uspořádání architektonicko-urbanistické soutěže a v následném zpracování projektové dokumentace a 

regulačního plánu v jednacím řízení bez uveřejnění dle podkladu odboru ROZ. 

  

Hlasování: Pro 6/ Proti 0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato 

  

Rada města Přerova se záměrem zadat veřejnou zakázku zabývala na své 70.schůzi konané 25.5.2017 

a přijala následující usnesení: 

2769/70/5/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku s názvem: "Využití hotelu Strojař" 

Rada města Přerova po projednání: 

  

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr zadat veřejnou zakázku s názvem: 

"Využití hotelu Strojař " dle důvodové zprávy 

  

  

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu:  

PAR ORJ VÝDAJE ( v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti 

j.n. (rezerva) 

219 453,6 - 4 513,0 214 940,6 

  410 Projektové 

dokumentace 

(koncepce a 

rozvoj) 

2 358,7 + 1 800,0 4 158,7 

3635 430 Územní 

plánování 

(studie a ÚPD) 

356,4 + 150,0 506,4 

  25 Projektové 

dokumentace 

(investice) 

15 961,4 + 2 563,0 18 524,4 

  

  

a to za podmínky schválení úpravy rozpočtu, která je součástí návrhu Schválení záměru zadat veřejnou 

zakázku „Modernizace místa křížení - mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“, 

Zastupitelstvem města Přerova. 

   

  

  

  

Závěr: 

Veřejná zakázka bude řešena formou soutěže o návrh. Soutěž o návrh vyhlásí Statuární město 

Přerov zároveň s uveřejněním soutěžních podmínek a soutěžních podkladů. Účastníci soutěže 



zpracují soutěžní návrhy na řešení celého území. Vítěze soutěže určí odborná porota. Na soutěž 

naváže jednací řízení bez uveřejnění. 

Předmětem plnění veřejné zakázky bude vyhotovení všech potřebných stupňů projektové 

dokumentace na rekonstrukci objektu hotelu Strojař a to na byty s pečovatelskou službou, 

malometrážní byty, prostory komunitního centra, komerční prostory, parkoviště a zeleň a 

rezervní plochy pro umístění objektu komunitního domu pro seniory. Dalším předmětem plnění 

veřejné zakázky bude vyhotovení regulačního plánu na řešení území navazujícího na objekt 

hotelu Strojař, které je vymezeno v grafické příloze.  

 

 


