
Pořadové číslo:  3/7 

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 03.12.2018 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 10. 12. 2018 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Investiční akce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2019 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje Nové investiční akce pro realizaci v roce 2019 – dle tabulky v důvodové zprávě 

 

2. schvaluje Registr investičních akcí pro realizaci v roce 2019 – dle tabulky v důvodové zprávě 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Předkládaný materiál byl předložen i k projednání Radou města Přerova.  

 

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 2019 a Registr investičních akcí pro realizaci v 2019, kde v 

současné době probíhá příprava projektů a finanční prostředky na realizaci akcí budou schvalovány až 

v průběhu roku 2019 dle finančních možností města.  

Správce majetku předal soupis požadavků na realizaci investičních akcí pro rok 2019 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 náměstka primátora a vedoucích odborů 

magistrátu města sestavil Registr investičních požadavků na rok 2019 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 na rok 2019 respektuje návrh rozpočtu na rok 2019. 

  

Nové investiční akce nad 500 tis. Kč  
Tyto nové investiční akce obsahují deset staveb v celkové předpokládané hodnotě 39,1 mil. Kč.  

  

Jedná se o tyto investiční akce:   

1. Revitalizace území v ulici Škodova v Přerově 
Předmětem realizace akce je revitalizace území po odstranění bytových domů na ulici Škodova v roce 

2016, na které byla získána dotace z dotačního programu MMR na podporu revitalizace území pro rok 

2016, podprogramu "Demolice budov v soc. vyloučených lokalitách". Podmínkou poskytnutí dotace 

byla následná revitalizace území, která musí být provedena do tří let od realizace dotované investice. 

Na akci je zpracována PD revitalizace, předpokládané náklady jsou 2 800 tis. Kč. 

  

2. Optické propojení metropolitní sítě města Přerova s novostavbou požární stanice 
Cílem investice je zajistit optické propojení metropolitní sítě města Přerova s novostavbou požární 

stanice. Na akci je zpracována PD, předpokládané náklady jsou 2 000 tis. Kč.  

  

3. Stavební úpravy objektu Jasínkova 
Předmětem investice je provedení stavebních úprav objektu Jasínkova 17 tak, aby zde mohl být 

umístěn archiv MMPr. Je zpracována dokumentace stavebních úprav spojených se změnou účelu 

užívání a vydáno stavební povolení. Předpokládané náklady na stavbu jsou 12 000 tis. Kč.  

  

4. Modernizace scénického osvětlení MD 
Cílem investice je modernizovat stávající scénické osvětlení MD, dle sdělení KIS je zastaralé a 

neodpovídá současným požadavkům. Na akci je zpracována PD, předpokládané náklady jsou 1 500 

tis. Kč. 

  

5. Rekonstrukce lesních cest LHC Přerov 2 
Předmětem realizace akce 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 10.000,00 tis. Kč.  

  

6. Rekonstrukce výtahu Bratrská 34 
Cílem investice je vybudovat nový výtah v budově MMPr na Bratrské 34 v Přerově. Stávající výtah je 

zastaralý a poruchový. Výtah bude realizován v místě stávajícího výtahu. Předpokládané náklady jsou 

1 500 tis. Kč. 

  

7. Kompletní oprava elektroinstalace, MŠ Přerov, Kratochvílova 19 
Požadavek odboru SVŠ na opravu havarijního stavu elektroinstalace, není zpracovaná PD, 

předpokládané náklady dle věcného gestora jsou 1 500,0 tis. Kč. 

  

8. Oprava podlah ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 
Předmětem opravy by měla být oprava podlah dvou poschodí v ZŠ Velká Dlážka 5. Stávající podlahy 

z keramické dlažby malého formátu vykazují značné nerovnosti, dle odboru SVŠ se jedná o havarijní 

stav. Na investici není zpracovaná PD, odhad nákladů je dle věcného gestora 600 tis. Kč. Odbor PRI 

konstatuje, že po zpracování PD je pravděpodobné, že částka na investici bude vyšší.  

  

9. Oprava podlah ZŠ Přerov, Svisle 13 
Předmětem opravy by měla být oprava podlah čtyř poschodí v ZŠ Svisle 13. Stávající podlahy z 

keramické dlažby malého formátu vykazují značné nerovnosti, dle odboru SVŠ se jedná o havarijní 

stav. Na investici není zpracovaná PD, odhad nákladů je dle věcného gestora 1 200 tis. Kč. Odbor PRI 

konstatuje, že po zpracování PD je pravděpodobné, že částka na investici bude vyšší.  



  

10. Zateplení objektu Jižní čtvrť I/21 – 24 
Požadavek předkládá odbor MAJ, na objektu jsou již vyměněna okna, nutno zpracovat PD. 

Předpokládané náklady jsou dle odhadu věcného gestora 6 000 tis. Kč.  

 

 


