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Název návrhu: 

Investiční akce nad 500 tis. Kč realizované v 2018 a akce přecházející do roku 2019 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. bere na vědomí Přehled zrealizovaných investičních akcí v roce 2018 

 

2. bere na vědomí Přehled přecházejících investičních akcí z roku 2018 do roku 2019 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Předkládaný materiál byl předložen i k projednání Radou města Přerova.  

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Odbor řízení projektů a investic připravil pro zastupitelstvo města přehled investičních akcí, které byly 

realizovány Odborem řízení projektů a investic v roce 2018 a dále přehled investičních akcí nad 500 

tis. Kč přecházejících z roku 2018 do roku 2019. Součástí přehledu jsou i akce, realizované v roce 

2017, které nebyly rozpočtově ukončeny v roce 2017 a účetně přecházely do roku 2018.  

  

1. Realizované investičních akcí nad 500 tis. Kč v roce 2018 
  

Odbor řízení projektů a investic, oddělení investic komplexně zabezpečuje investorskou činnost při 

provádění staveb města a to od předání staveniště zhotoviteli až po předání stavby budoucímu 

uživateli a předání podkladů pro vyvedení z nedokončených akcí nad 500 tis. Kč. Investiční akce nad 



500 tis. Kč jsou realizovány Odborem řízení projektů a investic na základě uzavřených smluv o dílo. 

Na každou akci bylo oddělením PZD provedeno výběrové řízení, vybrán zhotovitel investiční akce a 

uzavřena smlouva o dílo. Odbor řízení projektů a investic v roce 2018 zrealizoval, případně zahájil 

realizaci schválených investičních akcí.  

Seznam zrealizovaných, nebo zahájených investičních akcí je přílohou předlohy - příloha č.1  

  

  

Oprava místní komunikace ul. Kratochvílova 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 2.799.065,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 2.150.296,00 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: 705.125,38 Kč bez DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 2.855.421,84 Kč bez DPH 

Celkové realizační náklady k datu 20.11.2018: 3.514.758,61 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 30.4.2018 

Ukončeno k datu 20.11.2018: ano 

  

Předmětem opravy komunikace v ulici Kratochvílova v Přerově byla oprava pojížděné plochy silnice 

ze žulových kostek v délce 362,0m. Začátek úseku byl za stávajícím přechodem pro chodce v místě 

křižovatky ulice Kratochvílova a ulice Komenského a konec úseku za komerční bankou. Oprava 

komunikace spočívala v odstranění stávající žulové dlažby v jízdních pruzích, v obousměrné části oba 

jízdní pruhy a v jednosměrné části jen průběžný jízdní pruh včetně navázání na odstavné pásy se 

zpětným dláždění do cementové malty C16/20 n XF1. Při pokládce byla provedena dilatační spára v 

ložní vrstvě po cca 6,0m. Zaspárování dlažby bylo provedeno spárovací hmotou na bázi cementové 

malty C16/20 n XF1. Oprava byla prováděna po krátkých úsecích, tak aby bylo ještě před začátkem 

tuhnutí malty provedeno i zaspárování dlažby a celoplošné hutnění položené dlažby. V rámci realizace 

bylo nutné dodržet technologickou pauzu, kdy nesmí být povrch pojížděn obvykle 28 dní nebo podle 

údajů výrobce. Oprava komunikace je dokončena a čerpání nákladů k datu 20.11.2018 jsou ve výši 

3.514.758,61 Kč 

  

Oprava místní komunikace ul. Pod Valy, Přerov 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 2.728.640,37 Kč bez DPH  

Vysoutěžená cena dle SoD: 1.599.400,00 Kč bez DPH  

Dodatek k SoD: - 55.909,08 Kč bez DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 1.543.490,92 Kč bez DPH 

Celkové realizační náklady k datu 20.11.2018: 1 871 924,01 Kč  

Datum zahájení: 25.6.2018 

Ukončeno k datu 20.11.2018: ano 

  

Předmětem rekonstrukce Předmětem plnění byla oprava povrchu komunikace v ul. Pod Valy a 

Kozlovská v Přerově. Opravovaný úsek začínal u křižovatky ulic Kozlovská a Šrobárova a skončil v 

ulici Pod Valy před přechodem pro chodce napojením na stávající povrch ze žulových kostek. Celková 

délka opravovaného úseku byla 265,51 m. Stávající obrubníky v řešeném úseku byly zachovány. 

Oprava komunikace spočívala ve vyfrézování stávajícího povrchu, zhotovení jednořádku ze žulové 

kostky 10/10 cm podél stávajících obrubníků a zhotovení nového asfaltobetonového krytu. Tato 

oprava byla zahájena 25. června 2018 s termínem dokončení do 21 kalendářních dnů. Oprava je 

dokončena a celkové realizační náklady k datu 20.11.2018 jsou ve výši 1.871.924,01 Kč  

Rekonstrukce chodníku ul. Nová, Martinská, Henčlov 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 2.475.954,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 2.010.897,00 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: 110.535,00 Kč bez DPH  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 2.121.432,00 Kč bez DPH 

Celkové realizační náklady k datu 20.11.2018: 2.566.933,00 Kč vč. DPH 



Datum zahájení: 6.8.2018 

Ukončeno k datu 20.11.2018: ano 

  

Předmětem investice byla revitalizace chodníků a zeleně v ulicích Martinská a Nová v obci Přerov, 

místní části Henčlov. V rámci revitalizace byl odstraněn stávající chodník, provedena výměna 

silničních obrub, následně zhotoveny nové konstrukční vrstvy a položen nový povrch chodníků ze 

zámkové dlažby. Po výběru zhotovitele byla dne 1.8.2018 zahájena realizace stavby s termínem 

dokončení do 92 kalendářních dnů. Oprava komunikace je dokončena a čerpání nákladů k datu 

20.11.2018 je ve výši 2.566.933,00 Kč 

Demolice objektu Kojetínská 1831  
  

Předpokládaná hodnota VZ: 7.977.492,98 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 5.851.946,13 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: 54.722,27 Kč bez DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 5.906.668,40 Kč bez DPH 

Celkové realizační náklady k datu 20.11.2018: 5.983.860,25 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 3.7.2018 

Ukončeno k datu 20.11.2018: ne 

  

Předmětem investice byla demolice řadového bytového domu - zděné třípatrové stavby č.p. 1831. Před 

demolici bylo provedeno statické zajištění sousední budovy a výstavba nové štítové stěny. Demolice 

objektu byla provedena postupný rozebíráním. Na spolufinancování demolice bytového domu bylo 

využito dotačního programu MMR na podporu revitalizace území pro rok 2018, podprogramu 

"Demolice budov v soc. vyloučených lokalitách". Po realizaci demolice je nutné do tří let zrealizovat 

projekt následného využití území a to realizaci zeleně s výstavbou protihlukové stěny od železničních 

kolejí ČD. Demolice byla zahájena předáním a převzetím staveniště 2.7.2018. Postup demolice byl 

realizován od demolice nesených konstrukcí k nosným konstrukcím a to od shora dolů. Veškerý 

demolovaný materiál byl odvezen na skládky k tomu určené. Demolice a statické zajištění sousední 

budovy je dokončeno a celkové realizační náklady jsou k datu 20.11.2018 ve výši 5 983 860,25 Kč. 

Na demolici byla získána dotace ve výši 5.444.288,00 Kč 

  

Rekonstrukce chodníku ul. Alšova 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 1.674.937,07 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 1.893.648,79 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: - 138.519,07 Kč bez DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 1.755.129,72 Kč bez DPH 

Celkové realizační náklady k datu 20.11.2018: 1.150.503,45 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 1.10.2018 

Ukončeno k datu 20.11.2018: ne 

  

Předmětem projektu byla rekonstrukce pravostranného chodníku v ul. Alšova v Přerově v délce 290 m 

ve směru k ul. Petřivalského. Původní trasa chodníku byla respektována, až na malé korekce ve 

směrovém a šířkovém provedení. Konstrukce chodníku byla provedena ve skladbě zámková dlažba do 

lože z drti, konstrukční vrstva ze štěrkodrti v tl. 200 mm, separační geotextilie na zhutněnou zemní 

pláň. Pláň bude zhutněna tak, aby se dosáhlo požadavku ČSN na minimální únosnost pláně. V místech 

neúnosného podloží byla provedena jeho sanace. Rekonstrukce chodníku byla zahájena 1.10.2018 s 

termínem dokončení do 60 kalendářních dnů. Rekonstrukce komunikace bude dokončena v termínu 

dle SoD a čerpání nákladů k datu 20.11.2018 jsou ve výši 1.150.503,45 Kč  

  

  

  

  

Stavební úpravy kina Hvězda 
  



Předpokládaná hodnota VZ: 3.941.055,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 2.065.338,19 Kč s DPH 

Dodatek k SoD: NE 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 2.065.338,19 Kč bez DPH 

Celkové realizační náklady k datu 20.11.2018: 0,00 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 18.7.2018 

Ukončeno k datu 20.11.2018: ne 

  

Předmětem plnění této zakázky byly dodávky, služby a nezbytné stavební práce pro modernizaci 

vzduchotechnického zařízení v kině Hvězda v Přerově. Jedná se o celkovou opravu (náhradu) mírové 

části vzduchotechniky kinosálu spojené s její modernizací. Oprava se týká takřka výhradně zařízení 

uvnitř strojovny VZT, ostatní potrubní rozvody zůstanou původní. Bude provedena demontáž stávající 

VZT jednotky. Jediným novým zařízením mimo strojovnu VZT je kompresorový zdroj chladu a tepla 

- tepelné čerpadlo na střeše objektu. Vzduchotechnické zařízení navržené v tomto objektu má za úkol 

nucené větrání a klimatizaci hlavních prostor a současně jejich teplovzdušné vytápění v zimním 

období; tomu je podřízena skladba VZT jednotky v navržené sestavě. Je uvažováno s výměnou 

jednotky ve strojovně a s navazujícími změnami a úpravami v jednotlivých profesích – stavbě, elektro 

části a části ÚT. Dále bude součástí dodávky profese VZT autonomní řídící systém, obsahující rovněž 

kompletní sestavu čidel, kabeláže a akční členy, montáž a zprovoznění. Součástí ŘS je i obvod 

vyhodnocení koncentrace CO2 v odpadním vzduchu. Součástí dodávky jednotky bude rovněž 

regulační uzel na topné vodě. Stavební úpravy se týkají vlastního prostoru strojovny vzduchotechniky 

(zazdívky, bourací práce) a střechy nad touto strojovnou (průrazy přes střešní konstrukci, izolace). 

Vzduchotechnika ve strojovně je dokončena a probíhá zkušební provoz. Čerpání nákladů na realizaci 

VZT v kině Hvězda k datu 20.11.2018 jsou ve výši 0,00 Kč.  

  

Mosty přes tratě SŽDC v Přerově, ul. Dluhonská 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 83.000.000,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 74.439.968,09 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: 1.928.973,26 Kč bez DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 76.368.941,35 Kč bez DPH 

Celkové realizační náklady k datu 20.11.2018: 83.585.354,80 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 1.11.2017 

Ukončeno k datu 20.11.2018: ne 

  

Předmětem realizace byla výstavba nových mostních objektů včetně realizace souvisejících stavebních 

úprav přístupových komunikací k mostním objektům. Stavba řeší i modernizaci městské komunikace 

v ul. Dluhonská. Délka úpravy ulice je 406 m, volná šířka včetně chodníku je 9,0 m. Celková plocha 

vozovky a chodníků bez mostů je 3 719 m2, délka nosné konstrukce mostů je 16,50 m a 23,50 m, 

volná šířka vozovky na mostě je 7 m, šířka chodníku na mostě je 2 m, plocha nosné konstrukce mostu 

je 266 m2. V celé délce úpravy komunikace bude vozovka provedena mezi opěrné zdi. Součástí 

zakázky je i částečná demolice stávajících dvou mostních objektů umístěných nad tratěmi SŽDC v 

Přerově, přeložky inženýrských sítí, přeložky kabelů podzemních a nadzemních sítí VN a NN, kácení 

dřevin a náhradní výsadba. Doba realizace byla stanovena na 56 kalendářních týdnů. Na tuto akci 

získalo statutární město dotaci ve výši 78,7 mil. Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Práce 

byly zahájeny předáním a převzetím staveniště v říjnu 2017. V tomto měsíci bude stavba dokončena, 

zkolaudována a předána do užívání. Čerpání nákladů stavby k datu 20.11.2018 jsou ve výši 

83.585.354,80 Kč.   

Energetická opatření DPS U Žebračky 18 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 22.068.731,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 20.449.299,85 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: 573.920,70 Kč bez DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 21.023.220,55 Kč bez DPH 

Celkové náklady k datu 20.11.2018: 17.144.783,12 Kč s DPH, r. 2017:7.209.803.00 Kč s DPH 



Datum zahájení: 18.9.2017 

Ukončeno k datu 20.11.2018: ano 

  

Předmětem stavebních prací bylo zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, kompletní 

výměna okenních a dveřních výplní, včetně výměny klempířských a zámečnických prvků. Všechna 

navrhovaná opatření jsou navržená v souladu s průkazem energetické náročnosti budovy. Na základě 

výpočtů energetické náročnosti budov je navržena jednotná tloušťka tepelné izolace z minerální vaty 

tl. 220 mm. Podzemní části jsou izolovány XPS tloušťky 100 mm do vlhkého prostředí, do hloubky 

500 mm pod terén. Zateplení ploché střechy je navrženo v tloušťce tepelné izolace 240 mm 

samozhášivého stabilizovaného EPS, pokládané a kotvené ke stávající izolaci střechy. Okna jsou 

navrhována jako plastová trojskla UW=0,85 W/m2K a fasádní dveře plastové UD=1,2 W/m2K. 

Součástí stavebních úprav je rekonstrukce hromosvodu. Stavební práce byly zahájeny předáním a 

převzetím staveniště v září 2017 s termínem dokončení v roce 2018. Na tuto akci bylo požádáno o 

dotaci z operačního programu životního prostředí. Dotace byla poskytnuta ve výši 7.087.942,44 Kč. 

Čerpání nákladů v roce 2018 k datu 20.11.2018 dosáhly částky 17.144.783,12 Kč 

  

Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti, 

Penčice 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 3.213.691,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 2.433.005,56 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: 227.649,29 Kč bez DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 2.660.654,85 Kč bez DPH 

Celkové realizační náklady k datu 20.11.2018: 2.695.317,61 Kč bez DPH 

Datum zahájení: 14.9.2017 

Ukončeno k datu 20.11.2018: ano 

  

Předmětem plnění této zakázky bylo doplnění technologie pro bazén na letním koupališti v Penčicích. 

Stávající zařízení úpravny vody bylo nahrazeno novým zařízením. Nová čerpadla recirkulace byla 

umístěna do první místnosti stávající budovy na nově zřízený železobetonový sokl a nové pískové 

filtry byly osazeny do druhé místnosti. Zařízení úpravny vody bylo doplněno o automatickou měřící a 

dávkovací stanici pro kontinuální měření a dávkování chlornanu sodného a korektoru pH, včetně 

navrtávacích pasů a rozvodů chemikálií. Součástí dodávky byly i nezbytné elektroinstalační práce. 

Dále byla zhotovena nová přípojka technologických rozvodů, výtlaku upravené bazénové vody do 

bazénu a výtlačné potrubí bylo rozvedeno po dně bazénu při obou podélných stranách bazénu. Celé 

potrubí bude obetonováno a vzniklý schod bude opatřen nátěrem. U dna bazénu tak byla vytvořena 

bezpečná záchytná plocha – schod. Součástí realizace byl zkušební provoz v délce 10 dnů, kdy dojde k 

prověření nastavení a regulace technologie a funkčnosti celého technologického systému. Stavba byla 

zahájena v 2017 a byla dokončena v roce 2018. Celkové realizační náklady na opravu venkovního 

bazénu v Penčicích v roce 2018 dosáhly k datu 20.11.2018 částky 2.695.317,61 Kč. 

  

Modernizace ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 (ITI) 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 6.672.532,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 6.889.607,33 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: 396.094,76 Kč bez DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 7.285.702,09 Kč bez DPH 

Celkové realizační náklady k datu 20.11.2018: 2.245.589,88 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 9.7.2018 

Ukončeno k datu 20.11.2018: ano 

  

Předmětem realizace akce byla modernizace ZŠ a vybudování odborných učeben v ZŠ Za Mlýnem. 

Modernizace učeben se týkala 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 byly 



vystavěny cvičební prvky pro žáky obou stupňů ZŠ. Součástí modernizace ZŠ byla také přestavba 

toalet v 1.NP s rozšířením WC o WC pro OOSP. Dále spolu s výstavbou proběhla realizace 

internetové konektivity všech učeben školy. Stavební práce probíhaly jednak v interiéru v některých 

učebnách, na toaletách školy a v exteriéru na obou školních dvorech. Na realizaci byla získána státní 

dotaci z ITI ve výši 90% uznatelných nákladů. Modernizace ZŠ Za Mlýnem je dokončena a celkové 

realizační náklady k datu 20.11.2018 dosáhly výše 2.245.589,88 Kč. Předpokládaná výše dotace z 

Ministerstva pro místní rozvoj je 7.075,9 tis Kč 

Modernizace ZŠ Přerov, Svisle 13 (ITI) 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 9.442.515,51 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 10.349.568,45 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: 352.027,10 Kč bez DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 10.701.595,55 Kč bez DPH 

Celkové realizační náklady k datu 20.11.2018: 12.976.034,60 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 29.6.2018 

Ukončeno k datu 20.11.2018: ano 

  

Předmětem realizace akce byla modernizace ZŠ a vybudování odborných učeben v ZŠ Svisle. 

Modernizace ZŠ řešila modernizaci některých učeben – formou nových zařizovacích předmětů, 

výstavbu otevíratelného altánu na dvoře školy, spolu s potřebným novým předlážděním stávajících 

zpevněných ploch na vstupním dvoře a novým vydlážděním nových zpevněných ploch v zahradě pro 

nově vystavěný otevíratelný altán. Byly instalovány 2 nové lampy veřejného osvětlení na centrálním 

dvoře, spolu s vedením elektřiny do těchto lamp. Vedle lamp bylo přesunuto na zelenou plochu 

stávající sousoší na betonový základ. Dále byla instalována nová pojízdná schodišťová plošina pro 

OOSP a to z 1.NP do 4.NP. Bezbariérové užití stavby bylo posíleno jednak novou rampou 1/8 spádu 

na niveletu otevíratelného altánu a dále o novou rampu 1/16 spádu na niveletu 1.NP v místě hlavního 

vstupu z nivelety chodníku na niveletu 1NP. V budově školy byly vytvořeny nové WC pro OOSP a to 

v 2.NP, 3.NP a 4.NP. 

Stavební práce probíhaly jednak v interiéru v některých učebnách a na toaletách školy a jednak v 

exteriéru na obou školních dvorech. Celkové náklady na realizaci tohoto investičního záměru činní k 

datu 20.11.2018 12.976.034,60 Kč. Na realizaci byla získána dotaci z ITI a to až do výše 90% 

uznatelných nákladů. Předpokládaná výše dotace je 10.369,3 tis Kč  

  

Modernizace ZŠ Předmostí, Hranická 14 (ITI) 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 13.165.626,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 12.849.110,00 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: 464.034,20 Kč bez DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 13.313.144,20 Kč bez DPH 

Celkové realizační náklady k datu 20.11.2018: 16 117 314,04 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 28.5.2018 

Ukončeno k datu 20.11.2018: ano 

  

Předmětem realizace akce byla modernizace ZŠ Předmostí a vybudování odborných učeben v ZŠ. 

Projekt obsahoval modernizaci některých učeben – formou nových zařizovacích předmětů, výstavbu 

výukového altánu na dvoře školy, spolu s potřebným novým předlážděním stávajících zpevněných 

ploch a novým vydlážděním nově navržených ploch. Dále bylo instalováno nové dvorního osvětlení 

na centrálním dvoře v ZŠ. V rámci řešení bezbariérovosti byla vyměněna stávající krytá zvedací 

plošina pro OOSP, a to v původních rozměrech a původní šachtě s nově vyměněným motorem. Spolu 

s novou plošinou bylo provedeno nově opláštění této šachty. Dále byla jako rozdělení hospodářského a 

herního dvora postavena jako plot nová gabionová stěna. Bylo vybudováno nové WC pro OOSP. Dále 

spolu s výstavbou proběhla realizace internetové konektivita všech učeben školy. Stavební práce 

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

školních dvorech. Celkové náklady na realizaci tohoto investičního záměru k datu 20.11.2018 činní 

16.117.314,04 Kč. Na realizaci byla získána dotaci z ITI a to až do výše 90% uznatelných nákladů. 



Předpokládaná výše dotace je 14.183,1 tis. Kč  

Rekonstrukce chodníku tř. 17. listopadu a část ul. Dvořákova 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 4.792.511,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 3.164.264,63 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: 585.728,19 Kč bez DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 3.749.992,82 Kč bez DPH 

Celkové realizační náklady k datu 20.11.2018: 4.350.465,54 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 11.4.2018 

Ukončeno k datu 20.11.2018: ano 

  

Předmětem plnění této zakázky byla rekonstrukce chodníku na ul. tř. 17. listopadu a chodníku na ul. 

Dvořákova. Stávající chodník je řešen jako chodník (pruh pro chodce) spolu s cyklostezkou (pruh pro 

cyklisty). Cyklostezka je od chodníku oddělena varovným z části pásem z hmatové dlažby a 

vodorovným dopravním značením. Rekonstrukce chodníků a cyklostezek přispěla ke zvýšení 

bezpečnosti pohybu chodců a cyklistů v hustém městském provozu. Stavební práce byly zahájeny v 

červnu 2018 a dokončeny za 90 kalendářních dnů. Rekonstrukce chodníků na tř. 17. Listopadu je 

dokončena, zkolaudována a předána do užívání. Celkové náklady na realizaci jsou k datu 20.11.2018 

jsou ve výši 4.350.465,54 Kč  

  

Rekonstrukce soc. zařízení v budově Smetanova 7a 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 3.679.156,87 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 3.376.799,92 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 3.375.799,92 Kč bez DPH 

Celkové realizační náklady k datu 20.11.2018: 1.113.559,15 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 17.9.2018 

Ukončeno k datu 20.11.2018: ne 

  

Předmětem realizace jsou výměny rozvodů vody (vč. požární vody) a kanalizace v objektu Smetanova 

7 v Přerově. V budově jsou umístěny kanceláře úřadů státní správy. Stávající rozvody vody a 

kanalizace jsou v havarijním stavu a provozovatel zařízení řeší časté poruchy při prasknutí potrubí. 

Součástí realizace je také doplnění sekčních uzávěrů teplé a pitné vody v jednotlivých hygienických 

zařízeních. Projekt řeší také nutné stavební úpravy stávajících hygienických zařízení pro personál, vč. 

osazení nových zařizovacích předmětů. Navržené řešení zohledňuje stávající stav stavebně 

dispozičního řešení hygienického zařízení a jeho rozměrové možnosti. Nové zařizovací předměty byly 

napojeny na nové rozvody vody a kanalizace. Bylo navrženo odvětrání nevětraných místností. 

Přípojka pitné vody je přivedena do 1.PP objektu z ulice Smetanova. Stavební práce byly zahájeny v 

červenci 2018 a s termínem dokončení stavebních prací v listopadu 2018. Celkové náklady na 

realizace staveních prací k datu 20.11.2018 jsou ve výši 1.113.559,15Kč. V současné době se stavba 

dokončuje.   

DPS Trávník 1- zateplení obvodového pláště 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 13.065.685,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 13.879.594,79 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: - 272.971,41 Kč bez DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 13.606.623,38 Kč bez DPH 

Celkové realizační náklady k datu 20.11.2018: 4.560.588,05 Kč s DPH 

Datum zahájení: 1.8.2018 

Ukončeno k datu 20.11.2018: ne 

  

Předmětem akce je realizace energetických opatření domu s pečovatelskou službou Trávník 741/1 v 

Přerově a to zateplení objektu, výměna 4 ks oken, 1 ks vstupních dveří, statického zajištění panelů, 

výměnu klempířských prvků a rozšíření lodžií. Všechny zateplené i nezateplené povrchy fasády budou 



opatřeny probarvenou strukturovanou omítkou hrubosti 1,5 mm. Na spolufinancování akce bylo 

požádáno o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj. Začátkem června bylo vydáno Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace ve výši 5.773,7 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v srpnu 2018 s termínem 

dokončení v I. pol. 2019. Kč. Čerpání nákladů na realizaci tohoto investičního záměru k datu 

20.11.2018 je ve výši 4.560.588,05 Kč. 

  

Modernizace ZŠ Přerov, U Tenisu 4 (ITI) 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 11.286.829,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 9.703.947,45 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: 448.337,11 Kč bez DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 10.152.284,56 Kč bez DPH 

Celkové realizační náklady k datu 20.11.2018: 5.080.627,85 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 2.7.2018 

Ukončeno k datu 20.11.2018: ano 

  

Předmětem realizace akce byla 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 spočívaly 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 došlo k odstranění stávající nevyhovující 

stříšky a k jejímu nahrazení novou stříškou. V zahradě školy byla vybudována nová venkovní učebna 

a související zpevněné plochy. V rámci projektu v 1.PP byla zrekonstruována učebna dílen a 

vybudováno nové bezbariérového WC. Ve 2.NP byla zrekonstruována učebna fyziky. V interiéru byla 

bezbariérovost v jednotlivých podlaží zajištěna formou schodolezů. Dále spolu s výstavbou proběhla 

internetová konektivita učeben školy. Čerpání nákladů na realizaci tohoto investičního záměru k datu 

20.11.2018 činní 5.080.627,85 Kč. Na realizaci je možné získat státní dotaci z ITI a to až do výše 90% 

uznatelných nákladů. Předpokládaná výše dotace je 12.355,8 tis. Kč  

  

Modernizace ZŠ Přerov, Želatovská 8 (ITI) – boční vstup 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 1.377.215,79 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 1.600.484,11 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: 199.362,41 Kč bez DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 1.799.846,52 Kč bez DPH 

Celkové realizační náklady k datu 20.11.2018: 1.794.487,66 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 20.8.2018 

Ukončeno k datu 20.11.2018: ano 

  

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

bezbariérové řešení vstupu do objektu. V rámci modernizace ZŠ Přerov, Želatovská je řešen jen boční 

bezbariérový vstup, který bude zřízen 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 musela být realizována nová opěrné zídky, která zajistí přilehlý svah. 

Součástí úpravy bezbariérového vstupu ve dvorní části bylo vybudování nového přístupového 

chodníku ze zámkové dlažby až k hokejbalovému hřišti. Čerpání nákladů na realizaci tohoto 

investičního záměru k datu 20.11.2018 činní 1.794.487,66 Kč.  

  

Modernizace ZŠ Přerov, B. Němcové 16 (ITI) 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 7.960.566,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 6.734.672,50 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: -117.463,10 Kč bez DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 6.617.209,40 Kč bez DPH 

Celkové realizační náklady k datu 20.11.2018: 5 764 574,84 Kč vč. DPH 



Datum zahájení: 26.6.2018 

Ukončeno k datu 20.11.2018: ano 

  

Předmětem realizace akce byla modernizace ZŠ Boženy Němcové spočívající v rekonstrukci 

odborných učeben a bezbariérové úpravy objektu. V učebnách došlo k vyklizení veškerých 

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

byla odborně demontována, keramický obklad za umyvadlem výšky cca 1500 mm bylodstraněn. 

Stávající otopná tělesa ve třídách byla demontována, obroušena a natřena základním a vrchním 

syntetickým nátěrem. Předmětem projektové dokumentace bylo také zajištění bezbariérového vstupu 

do stávajícího objektu ZŠ Boženy Němcové a to úpravou stávajícího chodníku před bočním vstupem 

do objektu. Úpravy stávajícího chodníku spočívaly v předláždění části chodníku před vstupem do 

objektu. Projekt řešil také vnitřní elektroinstalace v odborných učebnách a napojení plošiny v objektu 

ZŠ Boženy Němcové 16 v Přerově. Nová elektroinstalace byla provedena kabely pod omítkou, v 

trubkách v podlaze v PVC lištách - nad podhledem. Umělé osvětlení bylo realizováno jako přímé 

podhledové zářivkové. Pro osvětlení tabulí jsou spuštěná asymetrická svítidla ovládána vypínači u 

tabule. Čerpání nákladů na realizaci tohoto investičního záměru k datu 20.11.2018 jsou ve výši 

5.764.574,84 Kč. Na realizaci je možné získat státní dotaci z ITI a to až do výše 90% uznatelných 

nákladů. Předpokládaná výše dotace je 8.834,3tis Kč  

  

Modernizace ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 (ITI) 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 6.286.796,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 5.042.899,12 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: 42.510,20 Kč bez DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 5.000.388,92 Kč bez DPH 

Celkové realizační náklady k datu 20.11.2018: 6.059.883,56 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 18.6.2018 

Ukončeno k datu 20.11.2018: ano 

  

Předmětem realizace akce byla modernizace ZŠ, která spočívala v rekonstrukci odborných učeben a 

bezbariérové úpravy vstupu do objektu. Zajištění bezbariérového vstupu do objektu ZŠ bylo 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.. 

Rampa byla po obou stranách opatřena madly. Ve 2.NP byla vybudována multimediální učebny ze tří 

kabinetů a to vybouráním dvou příček mezi nimi. Dále v učebně byly vyspraveny omítky, výmalba 

stěn a stropů. Naproti nové odborné multimediální učebny bylo zřízeno nové bezbariérové WC a to 

úpravou stávajících WC. V rámci modernizace byla provedena nová elektroinstalace v řešených 

místnostech. Dále spolu s výstavbou byla zrealizována internetová konektivita učeben školy.  

Čerpání nákladů na realizaci tohoto investičního záměru k datu 20.11.2018 činní 6.059.883,56Kč. Na 

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

výše dotace je 7.029,1 tis Kč  

Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ Želatovská 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 3.878.674,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 3.671.030,99 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: 174.887,38 Kč bez DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 3.845.918,37 Kč bez DPH 

Celkové realizační náklady k datu 20.11.2018: 3.514.758,61 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 20.8.2018 

Ukončeno k datu 20.11.2018: ano 

  

Předmětem realizace akce bylo vybudování nového Hokejbalového hřiště v areálu ZŠ Želatovská 8 na 

ploše stávající zahrady, která není využívána pro sportovní účely. Hokejbalové hřiště bylo 

vybudováno se sportovní plochou s asfaltovým povrchem včetně uceleného mantinelového systému a 

zpevněných přístupových ploch. Celkové náklady na realizaci tohoto investičního záměru jsou 4.700 



tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny s termínem dokončení do 90 kalendářních dnů. Čerpání nákladů 

na realizaci tohoto investičního záměru k datu 20.11.2018 činní 4 535 834,83 Kč. Na tuto akci byla 

získána dotace Olomouckého kraje ve výši 1.800 tis. Kč.  

  

ZŠ Přerov, Trávník 27- rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a odpadů 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 15.168.820,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 15.198.528,11 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: 999.217,53 Kč bez DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 16.197.745,64 Kč bez DPH 

Celkové realizační náklady k datu 20.11.2018: 19.629 522,21 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 18.6.2018 

Ukončeno k datu 20.11.2018: ano 

  

Předmětem realizace akce byla komplexní rekonstrukce vnitřních rozvodů ústředního vytápění, 

rozvodů vody a rozvodů odpadů v ZŠ Trávník 27 v Přerově. Rekonstrukce byla zahájena 18.6. 2018 s 

termínem dokončení do 70 kalendářních dnů. Rekonstrukce rozvodů byla dokončena dle smlouvy o 

dílo. Čerpání nákladů na realizaci tohoto záměru k datu 20.11.2018 činní 19.629 522,21 Kč. 

  

  

Rozšíření VO na tř. 17. listopadu podél chodníku a cyklostezky 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 644.341,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 489.922,00 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: - 22.115,87 Kč bez DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 467.806,13 Kč bez DPH 

Celkové realizační náklady k datu 20.11.2018: 566.045,41 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 23.4.2018 

Ukončeno k datu 20.11.2018: ano 

  

Předmětem realizace akce bylo rozšíření veřejného osvětlení v ulici 17. Listopadu v Přerově a to podél 

chodníku a cyklostezky mezi bytovými domy č.p. 210/10 a 333/38 ). Rozšíření VO bylo dokončeno a 

stavba byla převzata od zhotovitele. Čerpání nákladů na realizaci tohoto investičního záměru k datu 

20.11.2018 jsou ve výši 566.045,41 Kč. 

  

  

Přeložka VO-Přerov, ul. Svépomoc, Na Hrázi 
Předpokládaná hodnota VZ: 2.225.616,95 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 1.981.241,39 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 1.981.241,39 Kč bez DPH 

Celkové realizační náklady k datu 20.11.2018: 0,00 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: 2.10.2018 

Ukončeno k datu 20.11.2018: ne 

  

Předmětem realizace akce je přeložka veřejného osvětlení v ulicích Svépomoc, Na Hrázi. Tato akce je 

realizována jedním dodavatelem realizující pro ČEZ vymístění sítí NN nadzemního vedení NN za 

pozemní. Realizace přeložky veřejného osvětlení s umístěním nových stožárů VO probíhá v 

součinnosti s realizací přeložek sítí NN, neboť trasy uložení podzemních sítí VO je situováno do 

chodníků ve stejné trase a do stejné hloubky kabelové rýhy. Veřejné osvětlení je zřízeno pro zajištění 

osvětlení za snížené viditelnosti v místní části ulic Na Svépomoc, Na Hrázi a Svépomoc II z důvodu 

kabelizace nadzemního vedení NN. V ulici Svépomoc I bude na základě požadavku CETIN provedena 

přeložka podzemních telefonních kabelů a to z důvodu kolize kabelů a stožárů VO se stávajícími 

uloženými kabely CETIN bude nutno provést stranové vymístění nebo mechanickou ochranu kabelů v 

ulici Svépomoc I. Osvětlení uličního prostoru bude zajišťovat celkem 32 stožárů veřejného osvětlení. 



Vzhledem k tomu, že přeložky sítí NN ČEZ Distribuce a přeložky veřejného osvětlení jsou situovány 

do stávajících chodníků, probíhá realizace přeložek NN a přeložku VO současně, a to jedním 

zhotovitelem, a to z důvodů umístění obou přeložek v jedné rozšířené kabelové rýze, dále z důvodu 

rychlejšího postupu zemních prací, pokládek, jednoho rozebrání dlažby a následného zpětného 

zadláždění a provedení oprav chodníků a tím i kratšího omezení přístupu obyvatel do rodinných domů. 

Společnost ČEZ Distribuce a.s. má uzavřen dodatek smlouvy na přeložku NN sítí se společností 

MSEM a.s. s termínem dokončení přeložky do 15.4.2019. Rozpočtové náklady akce jsou 2 800 000,0 

tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 20.11. je ve výši 0,00 Kč. 

  

  

Akce nad 500 tis. Kč realizované v roce 2017 s dofinancováním z rozpočtu 2018 
  

Regenerace sídliště Předmostí-12. Etapa 
Stavební práce byly dokončeny v roce 2017. Čerpání rozpočtu v roce 2018 k datu 20.11.2018 ve výši 

596.202,43 Kč se týkalo úhrady pozastávky a geodetických prací.  

  

Cyklostezka a chodník Velká Dlážka 
Stavební práce byly dokončeny v roce 2017 kromě pokládky travních koberců. Pokládka travních 

koberců byla realizována na jaře 2018. Čerpání rozpočtu v roce 2018 ve výši 396 894,35Kč se týkaly 

úhrady za dodávku a pokládku travních koberců. Na realizaci byla získána dotace z Ministerstva pro 

místní rozvoj ve výši 5.738.269,89 Kč  

  

Rekonstrukce chodníku ul. U Letiště, Henčlov 
Stavební práce byly dokončeny v roce 2017. Celkové náklady v roce 2018 byly ve výši 10.706,00 Kč 

na úpravu vjezdu mezi komunikací a nově vybudovaným chodníkem, který nebyl součástí PD.  

  

Rekonstrukce chodníku-ul. Tršická, Penčice 
Stavební práce byly dokončeny v roce 2017. Čerpání rozpočtu v roce 2018 k datu 20.11.2018 ve výši 

62.324,94 Kč se týkalo úhrady pozastávky.  

  

Rekonstrukce chodníku-ul. Jabloňová, Čekyně 
Stavební práce byly dokončeny roku 2017. Čerpání rozpočtu v 2018 k datu 20.11.2018 ve výši 

37.165,43Kč se týkalo úhrady pozastávky. 

  

Revitalizace parku Fr. Rasche 
Stavební práce byly dokončeny v roce 2017. Čerpání rozpočtu v roce 2018 se týkalo úhrady nákladů 

spojených s dodávkou a montáží oboustranné tabule o s historií vzpoury námořníků v Boce Kotorské a 

Františka Rasche ve výši 35.791,80 Kč.  

  

  

Z uvedeného přehledu a tabulkové přílohy vyplývá, že čerpání výdajového rozpočtu roku 2018 

realizovaných investičních akcí nad 500 tis. Kč (ORJ 021) k datu 20.11.2018 je ve výši 64,72% a je 

prostavěno 204,711 mil. Kč.  

  

  

  

   

2. Přecházející investiční akce nad 500. tis. Kč (ORJ 21) 
  

Nevyčerpané finanční prostředky k datu 20.11. z investičních akcí z rozpočtu roku 2018 převáděné do 

rozpočtu roku 2019 jsou ve výši 129,640 mil. Kč. Seznam přecházejících investičních akcí je přílohou 

předlohy - příloha č.1  

  

Most přes Olešnici, Žeravice, ul. Pod Lesem 
Mostní objekt o dvou polích ev.č. Př/Ž - M01 v obci Přerov-Žeravice z 1. poloviny 20. století je 



součástí místní komunikace ul. Pod Lesem. Celková šířka mostu je 7,2 m a délka mostu cca 18,4 m. 

Nosná konstrukce byla na základě hlavní mostní prohlídky klasifikována stupněm stavebního stavu V 

- špatný stav. Předpokládaná hodnota stavebních prací na výstavbu nového mostu činí cca 8,5 mil. Kč. 

Odbor řízení projektů a investic na základě pověření zpracovává projektové dokumentace pro 

demolici, stavební povolení a realizaci mostu. Ve výdajovém rozpočtu 2018 byly schváleny finanční 

prostředky pro realizaci mostu. Čerpání rozpočtu akce k 20.11.2018 je ve výši 0,00 Kč.  

Rekonstrukce MK Lověšice, U Parku 
Předmětem realizace akce je rekonstrukce místní komunikace v ulici U parku v Lověšicích. Původní 

projektová dokumentace z roku 2010 neodpovídala skutečnosti a nebylo možné realizovat tuto 

zakázku dle této PD, proto bylo rozhodnuto, že se provede aktualizace projektu se zapracováním již 

skutečného stavu zrealizovaných stavebních úprav provedených od roku 2010. V současné době je 

vypracován nový projekt pro realizaci stavby a položkový rozpočet je ve výši 7.234,8 tis. Kč. Stávající 

rozpočet ve výši 4.066,00 tis. Kč nebyl k 20.11.2018 čerpán. Pro zahájení výběrového řízení na 

zhotovitele a vlastní realizaci je nutné posílit výdajový rozpočet akce o 3.168,8 tis. Kč.  

  

Rekonstrukce chodníku Gen. Janouška v Přerově 
Předmětem realizace akce je modernizace Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího chodníku 

podél tř. Generála Janouška. Stavba je situována v prostoru podél levé jednosměrné větve vozovky 

místní komunikace tř. Generála Janouška od chodníku ulice Želatovské po chodník na ulici 

Dvořákova. Ve stávajícím rozpočtu akcí nad 500 tis. Kč je v rozpočtu investic 3.800,00 tis. Kč. 

Rozpočtové náklady na realizaci stavby jsou dle položkového rozpočtu projektanta ve výši 11.605,0 

tis. Kč. V případě realizace bude nutno navýšit výdajový rozpočet o 7.805,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu 

akce k 20.11. je ve výši 0,00 Kč. 

  

Parkoviště u Meopty, ul. Kabelíkova 
Předmětem realizace akce je výstavba nového parkoviště v ulici Kabelíkova, nového veřejného 

osvětlení a sadových úprav. Parkoviště je navrhováno o celkové kapacitě 93 parkovacích stání z toho 5 

stání pro tělesně postižené. V rámci stavby parkoviště budou vybudovány nové chodníky, které budou 

napojeny na stávající chodníky v okolí. Chodníky budou ze zámkové dlažby. Součástí tohoto objektu 

je rovněž návrh dešťové kanalizace pro odvodnění části řešených zpevněných ploch včetně retenčního 

objektu s regulovaným odtokem. Nefunkční svítidla se stožáry VO v ploše navrhovaného parkoviště 

budou zrušena a nové osvětlení je navrženo na stožárech s obloukovým výložníkem, svítidla se 

sodíkovými vysokotlakovými výbojkami. Realizační náklady akce jsou 7 200,0 tis. Kč. V současné 

době, v době vegetačního klidu bylo zahájeno kácení dřevin. Čerpání finančních prostředků k 20.11. je 

ve výši 37.667,00Kč. 

  

Točna MAD Přerov IX-Lýsky 
Předmětem realizace akce vybudování točny pro autobusy městské dopravy v zastavěném území 

místní části Přerov IX-Lýsky. Navržená točna městské autobusové dopravy (MAD) navazuje na 

účelovou komunikaci, která je dále napojena na silnici I/47. Točna MAD bude využívána provozem 

linek městské autobusové dopravy, která zajišťuje autobusovou dostupnost po městě Přerov, jeho 

místních částí a okolí. V současné době je vydáno pravomocné územní rozhodnutí na umístění stavby 

a probíhá stavebně povolovací řízení. Rada města na svém zasedání schválila uzavření smlouvy se 

zhotovitelem a po nabytí právní moci stavebního povolení bude uzavřena smlouva o dílo a zahájena 

realizace točny s termínem dokončení do 30.4.2019. Čerpání finančních prostředků k 20.11. je ve výši 

25.410,00 Kč.  

Rekonstrukce chodníku ul. Seifertova 
Předmětem projektu je rekonstrukce chodníku v ul. Seifertova, který se nachází v severní části města 

Přerov, v blízkosti Městského rybníka. Celková délka úpravy je 600 m. Obsahem projektu je nový 

návrh konstrukce chodníku, jsou navrženy úpravy pro osoby se sníženou možností pohybu a umožnění 

bezbariérového využívání chodníku. Chodníky jsou ponechány ve stávajícím směrovém vedení, 

případně jsou provedeny mále korekce ve směrovém řešení a šířkovém uspořádání. Na realizaci je 

uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem s termínem realizace do 92 kalendářních dnů v celkové ceně 

4 572 980,95 Kč. Stavební práce budou zahájeny v závislosti na klimatických podmínkách, 

předpoklad duben 2019. Stávající finanční rozpočet akce je 4.650,0 tis. Kč. Čerpání k 20.11. je ve výši 



0,00 Kč.  

Rekonstrukce chodníku ul. U Rybníka 
Předmětem projektu je rekonstrukce chodníku v ulici U Rybníka. V rámci realizace bude stávající 

chodník změněn na společnou stezku pro cyklisty a chodce a daná změna je navrhována dopravním 

značením. Chodníky jsou ponechány ve stávajícím směrovém vedení, případně jsou provedeny mále 

korekce ve směrovém řešení a šířkovém uspořádání. Niveleta je navržena v závislosti na stávajícím 

terénu. Po výběru zhotovitele bude zahájena realizace stavby s termínem dokončení do 60 

kalendářních dnů. Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo zrušeno z důvodu plánovaného zateplení 

bytového domu. S realizací je počítáno v II. Pololetí roku 2019. Finanční rozpočet akce je 1.700,0 tis. 

Kč. Čerpání k 20.11. je 0,00 Kč. 

  

Mimoúrovňové křížení Předmostí 
Předmětem projektu mimoúrovňové křížení, kterou připravuje k realizaci Ředitelství silnic a dálnic 

ČR je realizace stavby silnice I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí. Na žádost statutárního města 

Přerova bylo do této stavby zařazeno i vybudování smíšené stezky pro chodce a cyklisty v ulici Polní. 

Jedná se o obousměrnou cyklostezku se smíšeným provozem cyklistů a chodců o šířce 3,0 m v délce 

cca 850 m, dále její pokračování po obvodu okružní křižovatky na ulici Lipnickou a napojení na 

cyklostezku do podjezdu na Předmostí. Uvedená cyklostezka je součástí trasy č. 108 podle Návrhu sítě 

cyklistických tras a cyklostezek v Přerově. Probíhá výběr zhotovitele formou společného zadávání dle 

§ 7 ZZVZ, který zajišťuje ŘSD. Rozpočet na akci je 7.200,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 20.11. je 

ve výši 0,00 Kč.  

Protipožární zabezpečení Městského domu v Přerově 
Předmětem realizace akce je modernizace Předmětem projektu je realizace protipožárního zabezpečení 

MD v Přerově, spočívající ve výměně protipožárních dveří, stávajícího systému EPS, který je na konci 

své životnosti s nahrazením za zcela nový systém EPS s přenosem informací na pult centralizované 

ochrany HZS Olomouckého kraje. Součástí požárně bezpečnostního řešení stávající budovy 

Městského domu jsou i stavebně technická opatření a organizační opatření včetně instalace záložního 

zdroje pro provoz stávajícího požárního ventilátoru. Celkové předpokládané náklady na realizaci 

tohoto investičního záměru činní 2.900,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 20.11. je ve výši 0,00 Kč.  

  

Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za Mlýnem 

Předmětem realizace akce je modernizace Předmětem stavby je Rekonstrukce školního hřiště ZŠ 

Přerov, Za Mlýnem 1, spočívající v opravě a částečně údržbě stávajících sportovišť školního hřiště v 

areálu základní školy Za Mlýnem v Přerově. V rámci projektu se počítá s vybudováním jednoho 

dětského hřiště pro potřeby družiny a osazení drobných stavebních objektů pro zkvalitnění úrovně 

sportovišť a větší komfort při užívání. Stavba je členěna na tyto objekty: Tenisové kurty, atletická 

dráha, prvky hřiště pro malou kopanou, sektor skoku do dálky, dětské hřiště pro školní družinu, 

drobné stavební objekty (objekt údržby a skladu a přístřešek), chodníky, zpevněné plochy, úprava 

vstupu do tělocvičny, oplocení areálu, obnova zelených ploch, sadové úpravy, areálový rozvod 

závlahové vody. Celkové náklady na realizaci tohoto investičního záměru činní 23.000,0 tis. Kč. Po 

uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem budou zahájeny stavební práce. Předpoklad zahájení prací je 

na jaře 2019. Čerpání rozpočtu akce k 20.11. je ve výši 0,00 Kč.   

Opravy lesních cest LHC Přerov 2 
Předmětem realizace akce je modernizace Předmětem projektu je rekonstrukce lesní cesty v LHC 

Přerov 2, a to lesní cesty Hraběcí. Stávající povrch je špatném technickém stavu, proto bude 

provedena rekonstrukce lesní cesty s novým povrchem z penetračního makadamu. Celková délka lesní 

cesty Hraběcí je 2,1 km, šířka lesní cesty je navrhována jednotná 3,5 m. Současně s lesní cestou budou 

rekonstruovány hospodářské sjezdy a plochy určené pro skladování a odvoz dřeva. Celkové 

předpokládané náklady na realizaci tohoto investičního záměru jsou 12.200,0 tis. Kč. V současné době 

je tato zakázka kryta ve výši 9.810,0 tis. Kč. Zakázka nebyla v roce 2018 realizována. Tato akce je v 

návrhu investičních akcí pro realizaci v roce 2019. Čerpání rozpočtu akce k 20.11. je ve výši 0,00 Kč. 

  

Oprava opěrné zídky na nábř. R. Lukaštíka 
Předmětem realizace akce je modernizace Předmětem projektu je rekonstrukce opěrné zídky na nábř. 

R. Lukaštíka. Stávající opěrná zídka a stávající chodník se odstraní a nahradí novou opěrnou zídkou a 



novým chodníkem v témže místě. Nová opěrná zídka bude založena na základových pasech, svislá 

stěna opěrné zídky je vytvořena z tvárnic ztraceného bednění. V současné době probíhá zpracování 

nové projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a realizaci 

stavby. V současné době je tato zakázka kryta ve výši 2.600,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k datu 

20.11. je ve výši 0,00 Kč.  

Energetické opatření v budově Palackého 1381/25, Přerov 
Předmětem realizace akce je modernizace Předmětem zakázky je výměna oken a výměna příslušných 

klempířských prvků budovy Palackého 1381/25 v Přerově, ve které nyní sídlí Vysoká škola logistiky 

(dále jen VŠLG). Nové výplně otvorů jsou navrženy dle normových parametrů vnitřního a vnějšího 

prostředí. V rámci projektové přípravy byly zaměřeny všechny typy oken, byly však rozměrově 

sjednoceny pro stavební otvor. Okna budou osazena dle detailů uvedených v PD. Okna budou 

osazována dle směrnic pro montáž dodavatele profilového systému pro výrobu oken. Celkem bude 

nově osazeno 189 ks oken. Po schválení rozpočtového krytí zakázky v orgánech města bude uzavřena 

smlouva se zhotovitelem. Vlastní výměna oken a realizace nezbytných stavebních prací spojených s 

výměnou oken bude zahájena až v roce 2019. Rozpočet na akci je 11.300,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu 

akce k 20.11. je ve výši 0,00 Kč. 

  

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

(ul. Teličkova 1 – 6) zahrnující 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. 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 jsou ve výši 16.082,0 tis. Kč s 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. Rozpočtové náklady akce jsou 16.100,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu 

akce k 20.11. je ve výši 0,00 Kč.  

  

  

  

Telematické systémy pro veřejné parkování v Přerově 
Předmětem realizace akce je realizace dopravní změn z hlediska parkování ve městě Přerov. Nově 

navržený informační systém dopravního značení (tabule s informací o stavu obsazenosti parkovišť), by 

měl řidiče jednoduše informovat o možnosti parkování na sledovaných parkovištích v centru města. V 

případě zaplnění všech sledovaných parkovišť budou pomocí těchto dopravních tabulí včas řidiči 

upozornění a nebudou muset zajíždět do centra města. V případě naplnění kapacity parkovišť v centru 

města se změní proměnné dopravní značení jednotlivých parkovišť na stav „ OBSAZENO“ a hodnota 

stavu souhrnné tabule bude ukazovat hodnotu „0“. Ve městě je navrženo 20 nových dopravních 

proměnných značek, které budou zobrazovat obsazenost parkovišť. Rozpočtové náklady akce jsou 13 

200,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 20.11. je ve výši 0,00 Kč.  

 

 


