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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 10.11.2017 

Návrh pro 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 11. 

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 a vybudování odborných 

učeben pro ZŠ Přerov“  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Modernizace a vybudování odborných 

učeben pro ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16“ dle důvodové zprávy, 

 

2 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Modernizace a vybudování odborných 

učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27“ dle důvodové zprávy, 

 

3 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Modernizace a vybudování odborných 

učeben pro ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5“ dle důvodové zprávy, 

 

4 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Modernizace a vybudování odborných 

učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu 4“ dle důvodové zprávy, 

 

5 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Modernizace a vybudování odborných 

učeben pro ZŠ Přerov, Želatovská 8“ 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“. 

 

Do celkových předpokládaných hodnot veřejných zakázek musí být dále, v souladu se 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 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 -  Zkvalitnění infrastruktury základních škol byly 

podány 3 žádosti o dotace na projekty modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Svisle 13, 

ZŠ Za Mlýnem, ZŠ J.A.Komenského Předmostí. 

  

Na straně poskytovatele dotace proběhlo věcné hodnocení žádostí a kontrola přijatelnosti všech tří 

projektů a projekty nyní čekají na závěrečné vyhodnocení a doporučení k financování.  

 

Během listopadu až prosince 2017 Olomoucká aglomerace připravuje vyhlášení další výzvy ITI na 

zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol. Odbor PRI předpokládá, že do této výzvy budou 

podány žádosti na zbývajících 5 projektů: 

 

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16 

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27 

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu 4 

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Želatovská 8 

 

Odbor řízení projektů a investic, oddělení investic 

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

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na základě usnesení č. 3272/80/6/2017 ze dne 2.11.2017, podává Zastupitelstvu 

města Přerova návrh schválit záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16“. 

 

Rada města Přerova na základě usnesení č. 3273/80/6/2017 ze dne 2.11.2017, podává Zastupitelstvu 

města Přerova návrh schválit záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27“. 

 

Rada města Přerova na základě usnesení č. 3274/80/6/2017 ze dne 2.11.2017, podává Zastupitelstvu 

města Přerova návrh schválit záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5“. 

 

Rada města Přerova na základě usnesení č. 3275/80/6/2017 ze dne 2.11.2017, podává Zastupitelstvu 

města Přerova návrh schválit záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu 4“. 



 

Rada města Přerova na základě usnesení č. 3276/80/6/2017 ze dne 2.11.2017, podává Zastupitelstvu 

města Přerova návrh schválit záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, Želatovská 8“. 

 

 

Výbor pro plán, investice, rozvoj a dopravu 

Záměr zadání veřejné zakázky na modernizaci a vybudování odborných učeben pro ZŠ Boženy 

Němcové, ZŠ Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ U Tenisu a ZŠ Želatovská byl předložen i k projednání 

na 41. zasedání Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu, dne 6.11.2017. Usnesením č. 

VPRID/41/04/2017 ze dne 6.11.2017 byl záměr schválen. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, 

Boženy Němcové 16“  
Předmětem realizace akce je modernizace ZŠ Boženy Němcové spočívající v rekonstrukci odborných 

učeben a bezbariérové úpravy objektu. V řešených učebnách se provede odstranění stávající nášlapné 

vrstvy podlahy, podklad se vyčistí a vyspraví. V učebnách dále dojde k vyklizení veškerých 

zařizovacích předmětů, elektroniky, vestavných skříní apod. Stávající umyvadla v řešených učebnách 

budou odborně demontována, keramický obklad za umyvadlem výšky cca 1500 mm bude odstraněn. 

Stávající otopná tělesa ve třídách budou odborně demontována, obroušena a budou natřena základním 

a vrchním syntetickým nátěrem, poté budou zpětně osazena. Předmětem projektové dokumentace je 

také zajištění bezbariérového vstupu do stávajícího objektu ZŠ Boženy Němcové úpravou stávajícího 

chodníku před bočním vstupem do objektu. Úpravy stávajícího chodníku budou spočívat v předláždění 

části chodníku před vstupem do objektu. Projekt řeší i vnitřní elektroinstalace silové v odborných 

učebnách a napojení plošiny v objektu ZŠ Boženy Němcové 16 v Přerově. Nová elektroinstalace bude 

provedena kabely pod omítkou, v trubkách v podlaze v PVC lištách - nad podhledem. Umělé osvětlení 

je navrženo jako přímé podhledové zářivkové. Pro osvětlení tabulí jsou spuštěná asymetrická svítidla 

ovládána vypínači u tabule. Dále spolu s výstavbou proběhne internetová konektivita učeben školy a 

bude realizována pouze v interiérových prostorách školy. 

Celkové rozpočtové náklady na realizaci tohoto investičního záměru činní 9 632,3 tis. Kč. Na realizaci 

je možné získat státní dotaci z ITI a to až do výše 90% uznatelných nákladů. 

  

Informace o finančním krytí akce: 
Veřejná zakázka je finančně kryta ve výši 9,75 mil. Kč, na základě schváleného rozpočtového opatření 

č. 14 a 15, ZM č. 31 z 18.9.2017, usn. 905/31/4/2017. 

  

  

Předmět veřejné zakázky „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, 

Trávník 27“  
Předmětem realizace akce je modernizace ZŠ a vybudování odborných učeben v ZŠ Trávník 27. 

Modernizace učeben se týká vnitřních úprav objektu spočívající v rekonstrukci odborných učeben a 

bezbariérové úpravy objektu a to zajištěním bezbariérového vstupu do stávajícího objektu ZŠ. Ve 

2.NP dojde k vybudování učebny jazyků spojením stávající učebny jazyků s jedním kabinetem a to 

vybouráním příček mezi nimi. Dále dojde k rekonstrukci čtyř stávajících odborných učeben a tří 

kabinetů. Ve 2.NP bude také zřízeno nové bezbariérové WC a to úpravou stávajících WC. Vytápění 

objektu, odvádění splaškových i dešťových vod je stávající. V rámci regeneračních prací budou 

provedeny nové elektroinstalace v řešených místnostech. Dále spolu s výstavbou proběhne internetová 

konektivita učeben školy a bude realizována pouze v interiérových prostorách školy. 



  

Celkové rozpočtové náklady na realizaci tohoto investičního záměru činní 23 286,2 tis. Kč. Na 

realizaci je možné získat státní dotaci z ITI a to až do výše 90% uznatelných nákladů.  

  

Informace o finančním krytí akce: 
Veřejná zakázka není v současné době finančně kryta. Odbor řízení projektů a investic požádal odbor 

ekonomiky dne 16.8.2017 rozpočtovým opatřením o finanční krytí zakázky ve výši 23,4 mil. Kč. 

  

  

Předmět veřejné zakázky „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Velká 

Dlážka 5“  
Předmětem realizace akce je modernizace ZŠ, která spočívá v rekonstrukci odborných učeben a 

bezbariérové úpravy vstupu do objektu. Zajištění bezbariérového vstupu do objektu ZŠ bude řešeno 

vybudováním bezbariérové rampy u hlavního vstupu do objektu. V místě nové bezbariérové rampy do 

objektu se nachází stávající zpevněné plochy, které slouží jako přístupové chodníky do objektu školy. 

Nová rampa je navrhována o šířce 2,0 m a délce 6,5 m se sklonem 1:16. Před rampou a na horní 

podestě rampy je zajištěn manipulační prostor o průměru 1,5 m. Rampa bude po obou stranách 

opatřena madly. Ve 2.NP dojde k vybudování multimediální učebny ze tří kabinetů a to vybouráním 

dvou příček mezi nimi. Bude provedena oprava přechodu podlahy mezi místnostmi, vyrovnání 

povrchu a pokládka nové podlahové krytiny. Dále se provede vyspravení omítek, výmalba stěn a 

stropů, budou zazděny dvoje vstupní dveře, bude ponechán pouze jeden vstup do multimediální 

učebny. Naproti nové odborné multimediální učebny bude zřízeno nové bezbariérové WC a to 

úpravou stávajících WC. V rámci modernizace budou provedeny nové elektroinstalace v řešených 

místnostech. Dále spolu s výstavbou proběhne internetová konektivita učeben školy.  

  

Celkové rozpočtové náklady na realizaci tohoto investičního záměru činní 7 607,1 tis. Kč. Na realizaci 

je možné získat státní dotaci z ITI a to až do výše 90% uznatelných nákladů.  

  

Informace o finančním krytí akce: 
Veřejná zakázka je finančně kryta ve výši 7,7 mil. Kč, na základě schváleného rozpočtového opatření 

č. 14 a 15, ZM č. 31 z 18.9.2017, usn. 905/31/4/2017. 

  

  

Předmět veřejné zakázky „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U 

Tenisu 4“  
Předmětem realizace akce je modernizace ZŠ a vybudování odborných učeben a zajištění 

bezbariérového vstupu do stávajícího objektu ZŠ úpravou stávajících zpevněných ploch před hlavním 

vstupem do objektu. Úpravy stávajících zpevněných ploch budou spočívat v předláždění části 

zpevněných ploch před hlavním vstupem a vyspádování tak, aby plynule navazovaly na stávající 

chodníky bez výškových změn. V rámci úprav hlavního vstupu do objektu dojde k odstranění stávající 

nevyhovující stříšky a k jejímu nahrazení novou stříškou. V zahradě školy dojde také k vybudování 

nové venkovní učebny a souvisejících zpevněných ploch. Práce spojené s předlážděním stávajících 

zpevněných ploch a výstavbou nové venkovní učebny na zahradě školy budou probíhat na pozemku 

parc.č. 2680/1 k.ú. Přerov. 

V rámci projektu dojde k vnitřním úpravám odborných učeben. V 1.PP dojde k rekonstrukci dílen a 

vybudování nového bezbariérového WC úpravou stávající předsíňky WC pro chlapce. Ve 2.NP dojde 

k rekonstrukci učebny fyziky. Bude provedeno odstranění stávajících podlah, vyrovnání povrchu a 

pokládka nové podlahové krytiny. Dále se provede vyspravení omítek, výmalba stěn a stropů. V 

interiéru bude bezbariérový přístup jednotlivých podlaží zajištěn formou schodolezů. Dále spolu s 

výstavbou proběhne internetová konektivita učeben školy a bude realizována pouze v interiérových 

prostorách školy.  

  

Celkové rozpočtové náklady na realizaci tohoto investičního záměru činní 13 657,1 tis. Kč. Na 

realizaci je možné získat státní dotaci z ITI a to až do výše 90% uznatelných nákladů.  

  



Informace o finančním krytí akce: 
Veřejná zakázka je finančně kryta ve výši 13,75 mil. Kč, na základě schváleného rozpočtového 

opatření č. 14 a 15, ZM č. 31 z 18.9.2017, usn. 905/31/4/2017. 

  

  

Předmět veřejné zakázky „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, 

Želatovská 8“  
Předmětem realizace akce je modernizace ZŠ, která řeší vnitřní úpravy stávajícího objektu a 

bezbariérové řešení vstupu do objektu. Ve 2.NP dojde k vybudování dvou multimediálních učeben, 

jednoho kabinetu a vybudování nového bezbariérového WC. Jedna multimediální učebna bude zřízena 

spojením dvou menších učeben. Bude provedena oprava přechodu podlahy mezi místnostmi, 

vyrovnání povrchu a pokládka nové podlahové krytiny. Dále se provede vyspravení omítek, výmalba 

stěn a stropů, budou zazděny jedny vstupní dveře, bude ponechán pouze jeden vstup do větší 

multimediální učebny. 

Nové bezbariérové WC bude zřízeno na stejném patře úpravou stávajících WC. Bezbariérový vstup 

bude zřízen u hlavního vstupu do budovy školy a to předlážděním chodníku před vstupem a výměnou 

hlavních vstupních dveří. Šířka chodníku u hlavního vstupu se nezmění, pouze dojde k jeho 

předláždění a navýšení před vstupem do objektu. V interiéru bude bezbariérový přístup jednotlivých 

podlaží zajištěn formou schodolezů. Bezbariérový vstup do objektu bude zajištěn také z dvorní části, 

kde dojde k odbourání stávajícího nefunkčního schodiště a snížení terénu na úroveň podlahy suterénu, 

kde bude vybourán otvor pro nové dveře. V souvislosti s terénními úpravami musí dojít ke zřízení 

opěrné zídky, která zajistí přilehlý svah. Součástí úpravy bezbariérového vstupu ve dvorní části bude 

také zřízení přístupového chodníku ze zámkové dlažby. Dále spolu s výstavbou bude realizována 

internetová konektivita učeben školy.  

  

Celkové rozpočtové náklady na realizaci tohoto investičního záměru činní 15 327,2 tis. Kč. Na 

realizaci je možné získat státní dotaci z ITI a to až do výše 90% uznatelných nákladů. 

  

Informace o finančním krytí akce: 
Veřejná zakázka je finančně kryta ve výši 15,4 mil. Kč, na základě schváleného rozpočtového opatření 

č. 14 a 15, ZM č. 31 z 18.9.2017, usn. 905/31/4/2017.  

 

 


