
Pořadové číslo:  31/5 

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 7.9.2017 

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

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku „Modernizace a 

vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1“ 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1“ 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 „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 

ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1“. 

 

Informace o dotaci:  

Rada města Přerova uložila svým usnesením č. 2773/70/6/2017 Odboru řízení projektů a investic 

připravit projektové záměry a žádosti o datace na projekty Modernizace a vybudování odborných 

učeben pro 8 základních škol z Integrovaného regionálního operačního programu,  v souladu s výzvou 

ITI Olomoucké aglomerace.  Do 8. Výzvy ITI SC 2.4 -  Základní školy byly podány prozatím 3 

finančně kryté žádosti o dotace na projekty: 

a) „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13“  

b) „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1“ 



c) „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, ZŠ J.A. Komenského a MŠ Přerov – 

Předmostí, Hranická 14“  

 

Nyní probíhá na straně poskytovatele dotace věcné hodnocení žádostí a kontrola přijatelnosti všech tří 

projektů. 

 

Odbor řízení projektů a investic, oddělení investic 

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

 

Rada města Přerova 

Návrh na doporučení schválení záměru zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem 

„Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1“ byl předložen i k 

projednání Radou města Přerova. Vzhledem k tomu, že nejbližší jednání RM je naplánováno na 

7.9.2017, v řádném termínu odevzdání předloh ZM (7.9.2017) ještě nebude znám výsledek projednání 

návrhu Radou města. S obsahem usnesení RM tak bude Zastupitelstvo, ze strany zpravodaje, 

seznámeno přímo na svém zasedání.  

 

Výbor pro plán, investice, rozvoj a dopravu 

Záměr zadat veřejnou zakázku  „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za 

Mlýnem 1“ byl předložen i k projednání na 39. zasedání Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu, 

dne 6.9.2017. Usnesením č. VPRID/39/05/2017 ze dne 6.9.2017 byl záměr schválen. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky:  
Předmětem realizace akce je modernizace ZŠ a vybudování odborných učeben v ZŠ Za Mlýnem. 

Modernizace učeben se týká učebny zeměpisu, dále výstavby výukového altánu na dvoře školy, 

doplněné novým předlážděním stávajících zpevněných ploch na vstupním dvoře a novým 

vydlážděním nových zpevněných ploch v zahradě pro nově vystavěný výukový altán. Dále budou 

vystavěny cvičební prvky pro žáky obou stupňů ZŠ. Také budou přestavěny toalety v 1.NP na novou 

dispozici obohacenou o WC pro OOSP. Dále spolu s výstavbou proběhne internetová konektivita 

všech učeben školy, která bude realizována pouze v interiérových prostorách školy. Stavební práce 

proběhnou jednak v interiéru v některých učebnách a na toaletách školy, a jednak v exteriéru na obou 

školních dvorech. 

  

Předpokládané investiční náklady stanovené rozpočtem projektanta dle projektové dokumentace 

činí 6 246 811,0 Kč bez DPH.  
  

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: 



Veřejná zakázka „Modernizace a vybudování odborných učeben Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1 je finančně kryta ve výši 8,1 mil. Kč, na základě 

usnesení č. 825/29/4/2017, schváleného na 29. Zasedání Zastupitelstva města Přerova, ze dne 

19.6.2017.  

 

 


