
Pořadové číslo:  34/7 

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 5.12.2017 

Návrh pro 34. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 12. 

2017 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Investiční akce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2018 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje Nové investiční akce pro realizaci v roce 2018 - tabulka 1 důvodové zprávy 

 

2. schvaluje Registr investičních akcí pro realizaci v roce 2018 - tabulka 2 důvodové zprávy 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova se návrhem Nových investičních akcí pro realizaci v roce 2018 a návrhem 

Registru investičních akcí pro realizaci v roce 2018 zabývala na své 80. schůzi dne 2.11.2017. Rada 

města na 81. schůzi dne 23.11.2017 usnesením č. 3355/81/7/2017 zrušila usnesení rady č. 

3277/80/6/2017 ze dne 2.11.2017 a  podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit nové upravené 

předložené materiály.  

 

 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit návrh usnesení v předloženém znění.  

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 

Vycházíme z předpokladu, že v této chvíli je volných 47,7 mil. Kč, ale že v příštím roce budou 

uvolňovány další finanční prostředky. Vzhledem k této predikci odbor koncepce a strategického 

rozvoje souhlasí s investicemi v tabulce č.1.  



Při uplatňování požadavků na investice pro rok 2018 jsme předložili i svůj návrh požadavků, kde byly 

akce jako dětská hřiště Kosmákova a Petřivalského, investice týkající se zámku-zpřístupnění 

západního parkánu, revitalizace hradního příkopu, regenerace sídliště Budovatelů 1. etapa, ohradní 

zeď kolem hřbitova, nová vsypová loučka, rekonstrukce obřadní síně na městském hřbitově aj. Jsou to 

akce, kdy některé by mohly být realizovány v roce 2018, u jiných by probíhala v roce 2018 příprava v 

doplnění projektové dokumentace s následnou realizací v roce 2019. 

Další některé akce se objevují v nekrytých investicích jako např. telematika a úprava silnice I/47 

(převedení cyklistů-myší díra). 

Rozumíme, že nelze vyhovět všem požadavkům ve vztahu k podhodnocení majetku města a nutným 

opravám a rekonstrukcím a respektujeme investice v tabulce č.2. 

 

 

 

Odbor ekonomiky 

Z akcí uvedených v tabulce 1 je financování „DPS Trávník 1- zateplení obvodového pláště“ již 

obsaženo v upraveném rozpočtu 2017. Další akce v tabulce 1 jsou zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 

2018. Na některé akce uvedené v tabulce 2 jsou vyčleněny finanční zdroje (zcela či částečně) v rezervě 

rozpočtu 2017, financování ostatních akcí bude realizováno postupně v závislosti na možnostech 

zdrojů a prioritách vedení města. 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

V souladu s vnitřním předpisem č. 21/2016 Zásad postupů a pravidel při pořizování investic SMPr 

vydaným Radou města Přerova připravil Odbor řízení projektů a investic návrh nových investičních 

akcí nad 500 tis. Kč pro realizaci v roce 2018 a Registr investičních akcí pro realizaci v 2018, kde je 

dokončena, nebo v současné době probíhá příprava projektů a finanční prostředky na realizaci akcí 

budou schvalovány až v průběhu roku 2018 dle finančních možností města.  

Správce majetku předal soupis požadavků na realizaci investičních akcí pro rok 2018 včetně odhadu 

nákladů na jednotlivé investiční akce odboru řízení projektů a investic jako podklad pro sestavení 

Registru investičních akcí a odbor PRI na společném jednání náměstků primátora a vedoucích odborů 

magistrátu města sestavil Registr investičních požadavků na rok 2018 seřazených dle priorit správců 

majetku. Odbor PRI dále posoudil a vyhodnotil předložené investiční požadavky na realizaci 

stavebních prací z hlediska navrženého rozsahu akce, projektové připravenosti akce, předpokládaných 

nákladů a návrhů lhůt realizace a začlenil je do návrhu Registru investičních akcí nad 500 tis. Kč. 

Návrh nových investičních akcí pro rok 2018 a Registr investičních akcí byl projednán na výboru 

VPRID dne 9.10.2017, výbor doporučil svým usnesením zastupitelstvu města schválit návrh investic 

na rok 2018 s výhradou obsaženou v zápise z jednání výboru.  

  

Návrh nových investičních akcí pro rok 2018 a Registr investičních akcí byl projednán na 80. 

schůzi Rady města Přerova dne 2.11.2017 a usnesením č. 3277/80/6/2017 byl návrh doporučen 

zastupitelstvu města ke schválení. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo pro místní rozvoj pro rok 

2018 nevypsalo dotační titul na Regeneraci sídlišť a nepředpokládá se, že by jej v příštích letech 

vypsalo, byla investiční akce "Regenerace panelového sídliště Předmostí - 13. etapa" uvedená v 

tabulce č. 1 nahrazena těmito akcemi: 

- Demolice objektu Kojetínská 1831 

- Parkoviště U Meopty, ul. Kabelíkova 

- Točna MAD_Přerov IX - Lýsky 

  



Upravený návrh byl projednáná na 81. schůzi Rady města Přerova a usnesením č. 

3355/81/7/2017 byl návrh doporučen zastupitelstvu města ke schválení.  

  

Vláda schválila nové nařízení o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na 

regeneraci veřejných prostranství na sídlištích, a to formou dotace nebo úvěru. Toto nařízení 

nabyde účinnosti dne 1. ledna 2018. O otevření nového programu budou informace zveřejněny 

na webu Státního fondu rozvoje bydlení. Jiné další podrobnosti o podmínkách poskytnutí dotace 

nejsou prozatím známy. 

  

V tabulce č. 2 došlo u některých akcí k upřesnění rozpočtových nákladů.  

Nové investiční akce nad 500 tis. Kč (tabulka 1) 
Tyto nové investiční akce obsahují 5 dopravních staveb v celkové předpokládané hodnotě  

20,9 mil. Kč, které budou financovány z prostředků města a prostředků místních částí a dále dvě 

stavby na které je možné získat dotaci ze státního rozpočtu.  

  

Jedná se o tyto investiční akce:  

  

Dopravní stavby  

1. Most přes Olešnici, Žeravice, ul. Pod Lesem 
s předpokládanými náklady na realizaci ve výši 8,5 mil. Kč. Na podkladě mimořádné prohlídky mostu, 

kterou nechal zpracovat odbor správy majetku a komunálních služeb v říjnu 2017 byl stavební stav 

nosné konstrukce vyhodnocen jako velmi špatný a stav mostní konstrukce se nadále zhoršuje a mohlo 

by rovněž dojít k uzavření mostu. Proto je nutné připravit projektové dokumentace a realizovat nový 

most v roce 2018. 

  

2. Rekonstrukce MK Lověšice, u Parku 
s předpokládanými náklady na realizaci ve výši 4,0 mil. Kč je již zastupitelstvem schválena investiční 

akce pro realizaci v roce 2018 s finančním krytím akce ve výši 2/3 z rozpočtu města a z 1/3 z 

prostředků místní části. Tato místní komunikace je ve špatném technickém stavu a náklady na opravy 

by byly neekonomické, proto je tato investiční akce navržena na rekonstrukci.  

3. Rekonstrukce chodníku Generála Janouška, Přerov 
s předpokládanými náklady na realizaci ve výši 3,8 mil. Kč je jednou z investičních akcí, na které 

odbor řízení projektů a investic připravuje projektovou dokumentaci pro povolení a realizaci. Jedná se 

o rekonstrukci pravostranného chodníku od komunikace ul. Dvořákova po komunikaci ul. Želatovská.  

  

4. Rekonstrukce chodníku Nová, Martinská, Henčlov  
s předpokládanými náklady na realizaci ve výši 3,0 mil. Kč je jednou z investičních akcí, na které 

odbor řízení projektů a investic připravuje projektovou dokumentaci pro povolení a realizaci. Tato 

akce bude hrazena ve výši 2/3 z rozpočtu města a z 1/3 z prostředků místní části. Tento chodník v ulici 

Nová a Martinská je ve špatném technickém stavu a náklady na opravy by byly neekonomické, proto 

je tento chodník navržen na rekonstrukci.  

  

5. Oprava MK Pod Valy, Přerov 
s předpokládanými náklady na realizaci ve výši 3,9 mil. Kč spočívá ve vyfrézování stávající vozovky a 

ve vybudování nového povrchu vozovky s asfaltobetonovým povrchem ve stávajícím směrovém, 

šířkovém a výškovém řešení. Oprava začíná u křižovatky ulic Kozlovská a Šrobárova a končí v ulici 

Pod Valy. Vozovka vykazuje značné poruchy a nerovnosti povrchu a její stav se vzhledem k velké 

dopravní zátěži neustále zhoršuje a je nutná oprava. 

   

Dotované stavby 
  

DPS Trávník 1 - zateplení obvodového pláště s předpokládanými náklady na realizaci ve výši 14,6 

mil. Kč a s předpokládanou dotací ve výši do 6,5 mi. Kč. Předmětem je zateplení domu s 

pečovatelskou službou na ul. Trávník, výměna některých oken a výměnu klempířských prvků a v 

neposlední řadě rozšíření lodžií. Doplňkovým předmětem projektu je revitalizace lodžií a zimních 



zahrad, architektonická revitalizace vstupního přístřešku a nové provedení zpevněných ploch v 

zahradě v původní niveletě a rovněž výměna plotu.  

  

Demolice objektu Kojetínská 1831 s předpokládanými náklady ve výši 6,0 mil Kč a předpokládanou 

výší dotace do 80% uznatelných nákladů z ministerstva pro místní rozvoj z dotační programu na 

Demolice budov v soc. vyloučených lokalitách pro rok 2018. Max. výše dotace je 80% ze způsobilých 

výdajů výše dotace na 1 akci , max. je 10 mil. Kč.  

  

Tabulka 1 

Nové investiční akce nad 500 tis. Kč   
  

  

   

PAR ORJ Nové investiční akce roku 2018 návrh rozpočtu 

  

 21 Dopravní stavby 2018 (investice) 20 900,0 

  

2212 21 Most přes Olešnici, Žeravice, ul. Pod Lesem 8 500,0 

2212 21 Rekonstrukce MK Lověšice, u Parku (2/3 z rozpočtu města) 2 700,0 

2219 21 Rekonstrukce chodníku gen. Janouška, Přerov  3 800,0 

2219 21 Rekonstrukce chodníku Nová, Martinská, Henčlov (2/3 z 

rozpočtu města)  

2 000,0 

2212 21 Oprava MK Pod Valy, Přerov 3 900,0 

  Ostatní stavby roku 2018 26 777,0 

  

3745 21 Demolice objektu Kojetínská 1831 6 000,0 

2219  21 Parkoviště U Meopty, ul. Kabelíkova 5 000,0 

2221 21 Točna MAD_Přerov IX - Lýsky 1 177,0 

4351 21 DPS Trávník 1- zateplení obvodového pláště 14 600,0 

  Celkem  47 677,0 

  

  

Registr investičních akcí pro realizaci v roce 2018 (tabulka 2)   
Registr investičních akcí pro realizaci v roce 2018 je seznam investičních akcí s odhadem nákladů ve 

výši 81,3 mil. Kč, který bude sloužit jako tzv. zásobník investic na daný kalendářní rok.  

  

Tabulka 2 

Registr investičních akcí pro realizaci v roce 2018 
  

PAR ORJ Návrh investičních akcí k realizaci v 2018  návrh rozpočtu 

  

  Investiční akce 2018 81 302,00 

3113 21 ZŠ Trávník 27 - Rekonstrukce rozvodů ÚT vody a odpadů 7 000,0 

3412 21 Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ Želatovská 3 000,0 

3613 21 Energetická opatření v budově Palackého 25 v Přerově 5 970,0 

3745 21 Revitalizace území v ulici Škodova v Přerově 4 800,0 

2219 21 Rekonstrukce chodníku a VO v ul. Riedlova, Přerov 1 700,0 

3631 21 Rekonstrukce VO v ul. Bratrská 900,0 

3745 21 Demolice objektu Tovačovská 1259  3 000,0 

3631 21 Modernizace rozvodných skříní veřejného osvětlení instalace 

regulace do sítě veř. osvětlení  

847,0 

3612 21 Rekonstrukce elektroinstalace Jižní čtvrť II/13, Kratochvílova 

20, Na Hrázi 34 

2 700,0 

3313 21 Kino Hvězda - celková rekonstrukce střechy  4 840,0  



3322 21 Protipožární zabezpečení MD v Přerově 3 000,0 

3633 21 Optické propojení metropolitní sítě města Přerova s 

novostavbou Požární stanice  

800,0 

3412 21 Zimní stadion - ozvučení  1 000,0 

3631 21 Přeložka VO - Přerov, ul. Svépomoc, Na Hrázi  2 693,0  

2212 21 Nábřežní zídka - nábř. Rudolfa Lukaštíka 2 557,0 

2212 21 Demolice stávající a stavba nové lávky ev. PD-Př L/S-03- 

lávka přes Strhanec na ul. Dr. Riedla 

1 700,0 

2221 21 Autobusová zastávka Palackého 1 000,0 

2219 21 Rekonstrukce chodníku Komenského (ITI) 2 500,0 

2219 21 Rekonstrukce chodníku Vaňkova 3 950,0 

2219 21 Rekonstrukce chodníku Nám. Svobody 3 450,0 

2219 21 Rekonstrukce chodníku Pod Valy, Kozlovská 3 300,0 

2219 21 Rekonstrukce chodníku Kosmákova 650,0 

2219 21 Rekonstrukce chodníků Žižkova 2 500,0 

2219 21 Pokračování oprav chodníků Vinary, U Zahradnictví (TZ) 1 500,0 

3612 21 Rekonstrukce elektroinstalace Sokolská 26 484,0 

3612 21 Rekonstrukce rozvodů studené a teplé vody v domě Gen. 

Štefánika 6 

1 380,0 

2219 21 Telematické systémy pro veřejné parkovací plochy města 

Přerova  

10 000,0 

3322 21 Zámek Přerov - vytvoření komunikačního centra 1 681,0 

2212 21 Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS I/47 (převedení 

cyklistů z cyklostezky Žebračka u EMOSU přes I/47 do myší 

díry) (Plán mobility) 

2 400,0 

 

 

 


