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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 12.11.2018 

Návrh pro 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 11. 2018 

Zpravodaj:  Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Regenerace panelového sídliště Předmostí, 

13. etapa (ul. Teličkova 1 – 6)“  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Regenerace panelového sídliště 

Předmostí, 13. etapa (ul. Teličkova 1 – 6)“ dle důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

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

„Regenerace panelového sídliště Předmostí, 13. etapa (ul. Teličkova 1 – 6)“ byl předložen k 

projednání Radou města Přerova na její jednání, které se konalo dne 20.9.2018. Rada města svým 

usnesením č. 4187/101/6/2018 schválila záměr zadat veřejnou zakázku.  

 

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 „Regenerace panelového sídliště Předmostí, 13. etapa 

(ul. Teličkova 1 – 6)“. 

 

Informace o dotaci:  

Statutární město Přerov požádalo o dotaci na 13. etapu regenerace panelového sídliště v Předmostí z 

dotačního titulu vypsaného Státním fondem rozvoje bydlení. Žádost o dotaci  ve výši 6 mil. Kč byla v 



řádném termínu do 4.9.2018 podána. Předpokládané celkové investiční náklady této investiční akce  

činí dle zpracovaného položkového rozpočtu 16.081.674,- Kč.  Ve stávající chvíli probíhá hodnocení 

žádostí o dotaci. SFRB požaduje doložit usnesení zastupitelstva města, které se týká schválení 

aktualizace projektu regenerace Předmostí nebo schválení Projektu příslušné etapy v roce 2019. Tato 

akce je finančně kryta. 

 

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. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu Regenerace panelového sídliště Předmostí, 13. etapa 

(ul. Teličkova 1 – 6) dle projektové dokumentace, spočívající v realizaci stavebních úprav místních 

komunikací v oblasti ulic Teličkova, a Tyršova a Kotkova. Dále jsou navrženy nové komunikace 

(chodníky, stezka pro cyklisty) a případně upraveny současné parametry místních komunikací tak, aby 

byla zvýšena bezpečnost dopravy nebo zajištěna bezbariérovost užívání. Na stávajícím parkovišti 

Teličkova 1 a 2 bude provedena výměna obrusné vrstvy, silničních obrubníků a oprava trhlin ve 

vozovce. U cyklostezky v ulici Hranická v blízkosti zastávky MHD “Dům služeb” je navrženo veřejné 

servisní místo pro cyklisty a na ulici Tyršova budou provedeny stavební úpravy vozovky, parkovacích 

stání a chodníků. Stavební úpravy v ulici Kotkova se týkají pouze ve stavebních úpravách chodníků. 

Obrusná vrstva komunikace pro motorová vozidla je navržena z asfaltobetonu, chodníky ze zámkové 

dlažby. Kromě odstranění dopravních a jiných nedostatků v území projekt řeší i modernizaci 

veřejného osvětlení, vybudování komunitních zahrádek, vybudování hřiště pro parkour a fitness a dále 

obnovu zeleně v lokalitě. Hřiště pro fitness a parkour je projektováno na stávající nevyužívané 

asfaltobetonové ploše, kde na jedné polovině budou osazeny prvky pro fitness a na druhé prvky pro 

parkour. Realizační náklady dle položkového rozpočtu projektanta jsou 13 290, 0 tis. Kč bez DPH, 16 

082,0 tis. Kč vč. DPH. Na realizaci je možné získat dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení na 

Regeneraci veřejných prostranství na sídlištích až do výše 6 000,0 tis. Kč.  

  

  

Předpokládaná hodnota plnění vyplývajících ze smlouvy na veřejnou zakázku: 13 290,0 tis. Kč 

Kč bez DPH.  
Zadavatel si nevyhrazuje změny závazků ze smlouvy podle § 100 zákona.  

Zadavatel nebude dodavatelům v souvislosti s jejich účastí v zadávacím řízení poskytovat žádné ceny, 

odměny ani jiné platby. 

  

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 13 290,0 Kč bez DPH  

Informace o finančním krytí akce: 
Tato investiční akce je finančně kryta ve výši 16 100,0 tis. Kč usnesením ZM č. 41 z 27.8.2018, RO č. 

13,14,15, usn. 1195/41/4/2018. Finanční prostředky jsou alokovány na Odboru řízení projektů a 

investic na ORJ 21  

 

 


