
Pořadové číslo:  31/2 

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 7.9.2017 

Návrh pro 31. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 9. 2017 

Zpravodaj:  Bc. Tomáš Navrátil , předseda Výboru pro školství a sport 

Navrhovatel:  Výbor pro školství a sport 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Prevence kriminality - prohlídka protidrogového vlaku 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje přistavení protidrogového vlaku do města Přerova na 1 den v termínu 6. - 10. 11. 2017 pro 

umožnění prohlídky prioritně žákům 9. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem Přerov v 

rámci prevence kriminality dle důvodové zprávy a za podmínky finančního krytí. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.9.2017 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Výbor pro školství a sport 

po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit přistavení protidrogového vlaku do 

města Přerova na 1 den v termínu 6. - 10. 11. 2017 pro umožnění prohlídky žákům 9. tříd základních 

škol zřizovaných statutárním městem Přerov v rámci prevence kriminality za podmínky finančního 

krytí. 

 

Odbor sociálních věcí a školství 

doporučuje schválit navrhované usnesení. Přistavení protidrogového vlaku a umožnění prohlídky 

prioritně pro žáky 9. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem Přerov se řadí k opatření č. 

7.1 - preventivní aktivity pro děti a mladistvé, které je obsaženo ve Strategii prevence kriminality 

města Přerova na období 2017 - 2021. 

 

Odbor ekonomiky 



V případě schválení výše uvedeného návrhu na usnesení a následném předložení žádosti o rozpočtové 

opatření odborem sociálních věcí a školství bude tato zařazena do seznamu požadavků, které budou 

řešeny v závislosti na prioritách města a možnostech zdrojů. 

 

Důvodová zpráva: 

Protidrogový vlak (Revolution train) je unikátní projekt protidrogové prevence založený na 

smyslovém prožitku a interaktivitě. Vlakovou soupravu tvoří celkem šest vagonů, přičemž kompletně 

dokončeny jsou čtyři z nich. Vagony jsou uzpůsobeny do podoby multimediálních interaktivních sálů, 

v nichž se v několika rovinách odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. 

Návštěvníci protidrogového vlaku tímto příběhem procházejí a díky možnostem interaktivních 

technologií se aktivně stávají účastníky příběhu. Vybrané multimediální sekce představují v běžném 

životě špatně dostupné prostory: drogové doupě, vězení, policejní vyšetřovna a automobilová havárie 

v důsledku zneužití drog. 

 

Projekt Revolution train podporuje Národní protidrogová centrála, ministr vnitra Milan Chovanec a 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

V rámci primární prevence si návštěva protidrogového vlaku klade za cíl odradit mladistvé od užívání 

drog a ostatních rizikových návyků. 

 

Realizace této akce v oblasti prevence kriminality ve městě Přerově patří mezi specifické cíle Strategie 

prevence kriminality města Přerova na období 2017 - 2021. 

 

Prohlídky protidrogového vlaku se prioritně zúčastní žáci 9. tříd základních škol zřizovaných 

statutárním městem Přerov. K 1. 9. 2017 je předpoklad 362 žáků 9. tříd. V případě volných míst bude 

možná účast dalších žáků a studentů ze základních a středních škol na území města Přerova. Jedna 

prohlídka pro školní skupinu trvá 90 minut a je určena pro 17 osob + 1 pedagogického pracovníka 

jako doprovod. Prohlídka začíná od 8:00 hod. po 20-ti minutových intervalech, aniž by se jednotlivé 

prohlídky střetly. Poslední prohlídka pro školní skupinu začíná ve 14:50 hod. 

 

Kalkulace ceny přistavení protidrogového vlaku: 

- prohlídka (200 Kč/žák, zdarma/pedagog)), tj. 200 Kč x 362 = 72.400 Kč 

- přistavení vlaku - 20.000 Kč 

Celkem: 92.400 Kč (osvobozeno od DPH) 

Jedná se o paušální sazbu za jeden den, kterou statutární město Přerov uhradí bez ohledu na počet 

zúčastněných žáků. 

 

Celková denní kapacity prohlídky vlaku činí 443 (tzn. pro celkové naplnění denní kapacity se 

prohlídky z řad dospělých + jiných dětí od 12 let může zúčastnit 81 osob). Vstupné ve výši 150 

Kč/osobu si občané budou hradit samy. Rozdílná cena vstupného za žáka a za veřejnost ve výši 50 Kč 

je z toho důvodu, že po skončení akce v rámci zpětné vazby vyplňují žáci + pedagog hodnotící 

dotazníky, jejichž vyhodnocení obdrží cca do 2 měsíců i objednatel (tj. statutární město Přerov). 

 

Přistavení protidrogového vlaku do Přerova proběhne v jednom dni v termínu 6. - 10. 11. 2017, přesný 

termín bude upřesněn dodavatelem cca koncem září 2017. 

 

Schválí-li Zastupitelstvo města Přerova přistavení protidrogového vlaku, Odbor sociálních věcí a 

školství Magistrátu města Přerova předloží Radě města Přerova ke schválení přímé uzavření smlouvy 

o spolupráci mezi statutárním městem Přerov a společností NOVÉ ČESKO, nadační fond, IČ 

24697486, se sídlem Veverkova 1229/9, 170 00 Praha 7, jejímž předmětem bude přistavení vlaku na 

jeden den v Přerově za cenu 92.400 Kč včetně příslušného rozpočtového opatření. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o částku vyšší než 50.000 Kč, je nutné postupovat dle Vnitřního předpisu č. 16/2016 - 



Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov. V 

souladu s čl. XVII., bod 1. a 2. bude nutné udělit výjimku hodnou zvláštního zřetele, jelikož se jedná o 

unikátní projekt z oblasti protidrogové prevence. 

 

Přistavením protidrogového vlaku v Přerově se zabývala Rada města Přerova na 74. schůzi konané 

dne 10. 8. 2017 a usnesením č. 3051/74/10/2017 schválila jeho přistavení a přímé uzavření smlouvy o 

spolupráci mezi statutárním městem Přerov a společností NOVÉ ČESKO, nadační fond, IČ 24697486, 

se sídlem Veverkova 1229/9, 170 00 Praha 7, za celkovou nabídkovou cenu 38.000 Kč za podmínky 

finančního krytí. Odbor sociálních věcí a školství jednal s manažerkou jmenované společnosti, která 

sdělila, že za předmětnou cenu nelze přistavení protidrogového vlaku v Přerově realizovat. 

 

 


