
Pořadové číslo:  37/6 

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 9.3.2018 

Návrh pro 37. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 3. 2018 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov,  

Za Mlýnem 1“  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov, 

Za Mlýnem 1“ dle důvodové zprávy, 

 

2 schvaluje následující úpravy rozpočtu. 

  

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

368 330,1 * + 17 050,0 385 380,1 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3113 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500354 

– Rekonstrukce školního hřiště ZŠ 

Přerov, Za mlýnem) 

0,0 + 17 050,0 17 050,0 

 

 

 

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 ,,Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov, Za Mlýnem 

1“. 

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtová 

opatření – posílení rozpočtu o 17 050,0 tis. Kč za účelem financování výše uvedené akce. K navýšení 

budou použity zdroje zůstatku hospodaření za rok 2017, přičemž částka ve výši 7 mil. Kč byla k 

tomuto záměru vymezena v rezervě rozpočtu. 

 

Odbor řízení projektů a investic, oddělení investic 

Oddělení investic souhlasí s předloženým návrhem na usnesení, které je v souladu s jednacím řádem 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu projednal a schválil záměr zadat výše uvedenou veřejnou 

zakázku na svém 45. zasedání konaném dne 5.3.2018, usnesení č. VPRID/45/02/2018. 

 

Rada města Přerova 

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

„Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov,  Za Mlýnem 1“ byl předložen i k projednání Radou města 

Přerova. Vzhledem k tomu, že nejbližší jednání RM je naplánováno na 8.3.2018, v řádném termínu 

odevzdání předloh ZM (8.3.2018) ještě nebude znám výsledek projednání návrhu Radou města. S 

obsahem usnesení RM tak bude Zastupitelstvo zpravodajem seznámeno přímo na svém zasedání. 

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky:  
Jedná se o stavební úpravy – opravy, stavební úpravy a osazení drobných objektů na a při 

sportovištích školního hřiště v areálu ZŠ Za Mlýnem 1 v Přerově. Urbanistické a architektonické 

řešení zůstává stávající. Základní technický popis staveb: 

  

Tenisové kurty  
(oprava sportoviště) 

Objekt obsahuje dva stávající tenisové kurty s oplocením v severozápadní části areálu. Sportoviště je 

tvořeno dvěma hřišti s umělým povrchem – tartan na pružné podložce. Dále jsou na ploše osazeny 

čtyři cvičné koše na basketbal. Tartan je položen na podkladu ze štěrkodrti a vykazuje výskyt mechů a 

nerovností způsobených kořeny v blízkosti rostoucích stromů.  

V rámci opravy budou demontovány koše streetbalu a prvky sportovního vybavení. Dále bude 

demontováno pletivo horní části záchytného oplocení. Po vybourání stávající konstrukce bude 

provedena nová konstrukce sportoviště vč. nového drenážního systému z PVC perforovaných trub 

včetně geotextilie s vyvedením mimo sportoviště a s vyústěním do zasakovací rýhy. 

  

Atletická dráha, prvky hřiště pro malou kopanou 
(oprava sportoviště ) 

Stávající atletická dráha (ovál a rovinka) je tvořena konstrukcí s povrchem z litého asfaltu. Stávající 

dráha včetně podkladních vrstev bude odstraněna. 

V rámci stavebních prací bude provedena nová běžecká dráha (ovál a rovinka) s umělým povrchem 

(běh na 50, 60, 80 a 250 m - atyp), vč. odvodnění. Nová skladba bude aplikována na spádovanou a 



řádně zhutněnou pláň. Speciální dodávku představují zejména dodávku a montáž souvrství umělých 

vodopropustných povrchů rekreační a školní úrovně. Jedná se o umělý vodopropustný tartan a pružné 

podkladní vrstvy. 

  

Sektor skoku do dálky 
(oprava sportoviště) 

Součástí objektu jsou rozběhová dráha a doskočiště pro skok daleký. Stávající konstrukce jsou za 

hranicí životnosti. Dráha a doskočiště bude odstraněno a vybudováno nově. 

Rozběhová dráha délky 30 m bude provedena z podkladní štěrkové vrstvy a dále bude osazeno 

souvrství umělých vodopropustných povrchů rekreační a školní úrovně. Jedná se o umělý 

vodopropustný tartan a pružné podkladní vrstvy. Doskočiště skoku do dálky bude provedeno 

půdorysné, vel. 7 x 3 m s osazením pryžových obrubníků. 

  

Dětské hřiště pro školní družinu 
(nové sportoviště) 

Stavba dětského hřiště bude realizována v části původního asfaltobetonového povrchu, který bude pro 

tyto účely odstraněn. Bude vytvořeno dětské hřiště s herními prvky (pět prvků), které budou opatřeny 

v daných ochranných pásmech bezpečnostními dopadovými plochami. Dále budou po okrajích hřiště 

umístěny prvky mobiliáře – lavičky, odpadkový koš, na betonové zámkové dlažbě.  

  

Drobné stavební objekty 
(nové – drobné, stavební objekty) 

Objekt zahrnuje drobné objekty na sportovištích, a to objekt údržby a skladu a přístřešek. 

Nosnou konstrukci kontejneru – údržba, sklad tvoří svařovaný ocelový rám z žárově pozinkovaných 

válcovaných a ohýbaných profilů.  

Fasáda je tvořena pozinkovaným svislým profilovaným plechem s povrchovou úpravou lakováním 

dvousložkovou akrylátovou barvou. 

Nosná konstrukce přístřešku je tvořena třímodulovým segmentem tvořeným svařovanými rámy z 

ocelových válcovaných a ohýbaných profilů lakovaných fasádní vypalovanou barvou. Výplň bočnic 

desky z plného čirého polykarbonátu tl. 10 mm. Zadní stěna je provedena ze 2/3 dřevěná. 

  

Chodníky, zpevněné plochy a úprava vstupu do tělocvičny 
(nové objekty) 

Jedná se o chodníky, zpevněné plochy a manipulační plochu v areálu u jednotlivých sportovišť a př. 

mezi nimi. V rámci tohoto objektu budou na zpevněných plochách osazeny prvky mobiliáře. 

Chodníky, zpevněné plochy a plochy manipulační jsou navrženy ze zámkové dlažby tl. 60 mm. 

Chodník bude navržen v předepsaných konstrukčních vrstvách, lemován bude chodníkovými 

obrubníky, dešťové vody budou svedeny příčnými spády mimo sportoviště do zelených ploch. 

  

Oplocení areálu 
(opravu a údržbu příslušenství) 

V rámci tohoto objektu dojde k opravě a doplnění oplocení části stávajícího areálu základní školy. V 

první části je oplocení tvořeno pletivem, kde je nutné provést lokální opravy a následně napnout 

napínací dráty v celé délce. V druhé části oplocení z rámových výplní je v některých případech zcela 

poškozeno. V kratší boční části oplocení dojde k odstranění několika polí a výměně stávajících výplní 

za nové. 

  

Obnova zelených ploch, sadové úpravy 
V rámci obnovy zelených ploch a sadových úprav budou provedeny tyto části: 

1. Rekultivace hřiště pro malou kopanou  

2. Obnova poškozených a zašlých travních ploch 

3. Kácení nevhodných stromů 

4. Mýcení náletových křovin  

5. Provedení ozdravného řezu u vybraných stromů 

  



Rekultivací hřiště pro malou kopanou dojde k vyrovnání povrchu hřiště, k zabudování zavlažovacího 

systému a vysetí nového kvalitního trávníku. V rámci obnovy poškozených a zašlých travních ploch 

bude plošně proveden chemický postřik trávníku a zbývající místa budou doseta. 

  

Areálový rozvod závlahové vody, závlaha 
Pro potřeby závlahy hřiště malé kopané – atletickém oválu, bude přivedena samostatnou PD – 

„Přípojka surové vody pro ZŠ Za Mlýnem 1 v Přerově“. Přípojka je zakončena v severozápadním 

koutu areálu školního hřiště armaturní šachtou s šoupětem DN 50 mm. Zde bude osazena vodoměrná 

sestava a proveden rozvod v areálu. Odtud bude proveden vlastní závlahový systém s rozvodem po 

předmětné ploše. Je navržen automatický závlahový systém postřikem výsuvnými postřikovači. 

Součástí projektu je napojení na zdroj vody, čerpací stanice, filtrace, řízení závlahy. Pro centrální část 

multifunkčního hřiště je navrženo zónové uspořádání. Závlaha bude pokrývat centrální část hřiště i 

prostor za brankovištěm. Nová závlaha je řešena jako automatická s centrálním ovládáním pomocí 

řídící jednotky. 

  

Přípojka surové vody pro ZŠ  
Jednán se o přípojku surové vody pro ZŠ Za mlýnem v Přerově. Surová voda bude užívána k 

zavlažování školního fotbalového hřiště. Nová přípojka surové vody bude napojena na již realizovaný 

přívod surové vody z místního toku Strhanec do areálu krytého bazénu v Přerově. Napojení bude 

provedeno ve stávající šachtě, umístěné v zelené ploše severně od budovy krytého bazénu, ve které 

bude osazen indukční vodoměr k měření odběru surové vody pro ZŠ. Nová přípojka surové vody bude 

ukončena uzávěrovou šachtou na pozemku ZŠ Za Mlýnem.  

  

  

Předpokládané investiční náklady stanovené rozpočtem projektanta dle projektové dokumentace 

činí 14 082 022,56,- 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:  
Tato investiční akce není v současné době finančně kryta. Součástí návrhu usnesení je schválení 

rozpočtového opatření v navrhované výši 17 050 tis. Kč včetně DPH.  

 

 


