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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 15.04.2019 

Návrh pro 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 30. 4. 2019 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce smuteční síně na Městském 

hřbitově v Přerově (1. a 3. etapa)“  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce smuteční síně na 

Městském hřbitově v Přerově (1. a 3. etapa)“ 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 

„Rekonstrukce smuteční síně na Městském hřbitově v Přerově (1. a 3. etapa)“ byl předložen k 

projednání Radou města Přerova na její 14. schůzi, která se konala dne 18.4.2019. Vzhledem k tomu, 

že v řádném termínu odevzdání předloh ZM (17.4.2019) ještě nebude znám výsledek projednání 

návrhu Radou města, bude s obsahem usnesení RM Zastupitelstvo seznámeno zpravodajem přímo na 

svém zasedání. 

 

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 smuteční síně na Městském hřbitově v 

Přerově (1. a 3. etapa)“. 

 

 



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  

Rekonstrukce smuteční síně na Městském hřbitově v Přerově (1. a 3. etapa) 
Projekt na rekonstrukci smuteční síně na Městském hřbitově v Přerově je rozčleněn na 3 etapy o 

celkových realizačních nákladech ve výši 48 380,0 tis. Kč. Předmětem realizace je realizace 1 a 3. 

Etapy. První etapa řeší rekonstrukci a interiérové úpravy obřadní síně a třetí bezprostředně navazující 

venkovní prostory.  

  

1.Etapa  

Obřadní síň 
Stávající dispozice v obřadní síni zůstává zachována, v projektové dokumentaci jsou navrženy jen 

drobné dispoziční úpravy. V exteriéru je řešen hlavní vstup do obřadní síně, ve vstupní hale je 

navržena renovace stávajícího schodiště, v obřadní síni je navrženo vybudování zděné příčky za 

katafalkem, boční okna v této nejzazší části síně jsou navržena k zazdění. Galerie smuteční síně bude 

přístupná po dvouramenném zavěšeném schodišti, bude zde navrhováno 4-5 lavic pro návštěvníky, 

ostatní prostor je určen pro stání. Monumentální šikmé plochy podhledu budou obloženy akustickým 

dřevěným podhledem. V části pro nejbližší pozůstalé jsou navrhovány jen interiérové úpravy se 

změnou místnosti posledního rozloučení s přemístěním místnosti řečníka. Pojetí interiérových úprav je 

jednotné s navrženými materiály a barevností stavby. Materiálový koncept je zvolen tak, aby celkový 

dojem byl světlý, v přírodních tónech světlého dubu a pískovce, kombinované s prosklenými částmi. 

Světlé dřevo je použito i na obklad akustického podhledu smuteční síně, lavice, obklady stěn. Obklady 

stěn z dýhovaných desek se objevují v prostorách obou vstupních hal, přičemž v hale pro nejbližší 

pozůstalé je do obkladu komponována mosazná plastika. Katafalk je nově umístěn na podiu – stupni, 

který jasně vymezuje diskrétní prostor. Obklad katafalku a povrch stupně bude obložen z 

antracitového mramoru. Pozadí katafalku tvoří dýhovaná stěna, v jejímž středu se otevírají posuvná 

mosazná dvířka s plastikou na téma „slunce“. Mosazné prvky v matně zlaté barvě evokují tradici a 

hodnoty předků a přitom dobře zapadají do moderního pojetí architektury síně. Interiér hal je 

navrhován novým nadčasovým sedacím nábytkem s textilním čalouněním barevně korespondujícím s 

pojetím interiéru. 

  

3.Etapa  

Venkovní úpravy  
řeší rekonstrukci navazujících zpevněných ploch a odvodnění u obřadní síně s cílem vytvořit důstojný 

prostor a okolí objektu obřadní síně. Stávající asfaltové plochy, opěrné zídky a schodiště jsou narušeny 

vzlínající vlhkostí a vykazují trhliny, stávající mobiliář je zastaralý. Venkovní úpravy zahrnují 

bezprostřední okolí obřadní síně. Prostor před hlavním vstupem a prostor před vstupem pro rodinu je v 

projektu navržen dlážděný šedou žulovou dlažbou velkého formátu. Nově je navrhováno zábradlí 

schodiště a krytí zídek žulovými deskami. Je naprojektována subtilní stavba zvonice. Mezi budovou 

obřadní síně a vstupem pro rodinné příslušníky je navržena úprava zeleně na meditační zenovou 

zahradu. Tato zahrada bude viditelná jak z exteriéru, tak z interiéru budovy. Další zenová zahrada je 

navržena v atriu uvnitř dispozice, pohledově se uplatňuje z interiéru budovy a to zejména z místnosti 

posledního rozloučení a při příchodu rodiny zesnulého na obřad spojovací chodbou. 

  

Rozpočtové náklady projektanta 1. a 3. etapy stavební části jsou 32 320,0 tis. Kč. Celkové 

předpokládané náklady na realizaci, včetně příslušné části vedlejších rozpočtových nákladů 

stavby a nákladů na autorský dozor odhadujeme na 33,0 mil. Kč vč. DPH.   
Předpokládaná doba realizace je 12 měsíců na stavební práce 1. etapy a 3 měsíce na venkovní úpravy. 

  



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: 
Odbor řízení projektů a investic požádal dne 20.3.2019 odbor ekonomiky samostatným rozpočtovým 

opatřením o zařazení této akce k realizaci v roce 2019 a posílení výdajového rozpočtu ORJ 21 na 

realizaci akce ve výši 33 000,0 tis. Kč. Tato investiční akce bude ve schváleném rozpočtu investičních 

akcí nad 500 tis. Kč roku 2019 zařazena po schválení v orgánech města.  

 

 


