
Pořadové číslo:  7/6 

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 14.08.2019 

Návrh pro 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 26. 8. 2019 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Akce nad 500 tis. Kč 2019 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. bere na vědomí plnění realizace schválených Akcí nad 500 tis. Kč roku 2019 dle přiložené 

tabulky a dle důvodové zprávy k datu 30.6.2019 

 

2. bere na vědomí plnění schválených Projektových dokumentací (investice) roku 2019 dle 

přiložené tabulky a důvodové zprávy k datu 30.6.2019 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Předkládaný materiál byl předložen i k projednání Radě města Přerova. Vzhledem k tomu, že nejbližší 

jednání RM je naplánováno na 21.8.2019, v řádném termínu odevzdání předloh ZM (15.8.2019) ještě 

nebude znám výsledek projednání návrhu Radou města. S obsahem usnesení RM tak bude 

Zastupitelstvo zpravodajem seznámeno přímo na svém zasedání. 

 

Odbor ekonomiky  

Vyčíslené údaje o skutečném čerpání uvedených akcí nad 500 tis. Kč a projektových dokumentací 

souhlasí s daty v účetnictví statutárního města Přerova k 30.06.2019.  

 

Důvodová zpráva: 

Odbor řízení projektů a investic s Vnitřním předpisem č. 21/2016 „Zásady postupů a pravidel při 

pořizování stavebních investic SMPr “, část druhá, čl. 4 bod 8) připravil pro jednání Rady města a 

zasedání Zastupitelstva města přehled plnění schválených akcí nad 500 tis. Kč dle rozpočtu roku 2019 



a přehled plnění projektových dokumentací roku 2019 zajišťovaných Odborem řízení projektů a 

investic k datu 30.6.2019.   

1. Realizace - Akce nad 500. tis. Kč (ORJ 021)  

  

Číslo akce 0210511  

Kompletní oprava elektroinstalace, MŠ Přerov, Kratochvílova 19.  
  

Předpokládaná hodnota VZ: 1.564.912,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 1.564.328,10 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: ne  

Celkové realizační náklady k datu 30.6.2019: 0,00 Kč 

Datum zahájení: 07/2019 

Ukončeno k datu 30.6.2019: ne 

  

Předmětem realizace je kompletní oprava silnoproudé elektroinstalace prostorů objektu stávající 

mateřské školy, s napojením na stávající distribuční rozvod energetiky, včetně nutného posílení 

hodnoty jističe před elektroměrem. Součástí opravy jsou dodávky a montáže nových rozvaděčů měření 

a podružných rozvaděčů ve všech podlažích. Z jednotlivých rozváděčů bude provedeno připojení 

osvětlení vč. nouzového, zásuvkový rozvod, spotřebiče zázemí (kuchyňská linka, myčky, lednice, MV 

bojlery, průtokové ohřívače vody, napojení zdroje stávajícího domácího telefonu, venkovního 

osvětlení na budově, osvětlení reklamy, napojení EZS, datových sítí a pod.), zásuvkový rozvod 230V / 

16A s ochrannými clonkami, vnitřní osvětlení vč. nouzového osvětlení, napojení spotřebičů ZTI ( 

rozvod vody ) - ohřívače, bojlery, napojení kotelny - stávající rozváděč, výměna kabeláže v kotelně ve 

stávajícím rozsahu s provedením funkční zkoušky chodu kotelny, napojení a ovládání instalace 

venkovního osvětlení zahrady s ovládáním a zásuvkou v skříňce se zámkem FAB, osvětlení na budově 

a instalace "central stopu". Vnitřní silnoproudé rozvody budou vedeny v převážné míře pod omítkou, v 

1.PP ve žlabu, trubce, liště, na půdě v trubce a v souladu s instalací požadavků na hořlavý materiál. 

Trasy budou voleny tak, aby štuky a obklady byly poškozeny minimálně. Poškozené části malby 

budou opraveny v rozsahu poškození a v odpovídajícím barevném odstínu. Součástí opravy 

elektroinstalace jsou i nové slaboproudé rozvody s napojením na metropolitní sít. Rozvody k 

jednotlivým datovým zásuvkám budou provedeny pod omítkou v chráničce kabely UTP cat.6 a 

ukončeny v kompletních datových dvojzásuvkách. V prostoru objektu budou instalovány vysílače 

Wifi, rozmístěny dle místních podmínek pro maximální pokrytí. Tato oprava bude zahájena po výběru 

zhotovitele v 07/2019. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč. 

  

Číslo akce 0210429 

Most přes Olešnici, ul. Pod Lesem, Žeravice 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 7.698.946,86 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: -  

Dodatek k SoD: -  

Celkové realizační náklady k datu 30.6.2019: 18.114,00 Kč 

Datum zahájení: srpen 2019 

Ukončeno k datu 30.6.2019: ne 

  

Předmětem realizace je rekonstrukce mostu přes Olešnici. Most se nachází na místní komunikaci – 

ulice Pod Lesem. Nový most je navržen jako železobetonový rám. Volná šířka mostu je navržena 8,0 

m, šířka mezi obrubami 6,0 m, vlastní délka přemostění je 10,78 m a kolmá světlost je 10,00 m. 

Vozovka na mostě je navrhována dvouvrstvá s hydroizolací. Římsy mostu budou monolitické 

železobetonové. V rámci stavby mostu bude upravena i navazující komunikace v nejnutnějším rozsahu 

pro plynulé výškové napojení. Komunikace bude provedena v živičném povrchu. V rámci stavby 

mostu bude upravena i navazující komunikace v nejnutnějším rozsahu pro plynulé výškové napojení. 

Komunikace bude provedena v živičném povrchu. Vzhledem k charakteru stavby a nemožnosti 

provádění po polovinách bude stavba probíhat za úplného vyloučení provozu na mostě. Objízdná 

komunikace bude vedena po stávající místní komunikaci směrem ke stadionu s využitím stávajícího 



mostu u stadionu. Tento most je dnes uzavřen pro dopravu. Pro potřeby využití pro provizorní 

objížďku bude most podepřen v líci opěr ocelovým nosníkem profilu I 400 uloženým na panelové 

rovnanině. Provizorní trasa je určena pro osobní dopravu. Doprava bude řízena semafory. V současné 

době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 

18.114,00 Kč. 

  

Číslo akce 0210512 

Oprava podlah - 2 poschodí, ZŚ Přerov, Velká Dlážka 5  
  

Předpokládaná hodnota VZ: 1.759.549,80 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 1.549.972,52 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: ne  

Celkové realizační náklady k datu 30.6.2019: 0,00 Kč 

Datum zahájení: 07/2019 

Ukončeno k datu 30.6.2019: ne 

  

Předmětem opravy podlah je oprava stávajících podlah na chodbách a respiriu ve dvou podlažích 

čtyřpodlažního traktu budovy školy. V rámci této opravy dojde v těchto prostorách také k výmalbě 

stěn a stropů, vč. 2 navazujících hlavních schodišť. Stávající podlahové konstrukce na chodbách a v 

respiriu jsou z keramických dlaždic velikosti 100 x 100 mm. Budou odstraněny keramické sokly po 

obvodě chodeb a respiria a keramické dlaždice budou vybourány včetně lepidla. Podkladní cementový 

potěru bude strojně odfrézován pro aplikaci nové stěrky. Nová skladba keramické podlahy je 

navrhována z keramické dlažby 600 x 300 mm uložené do lepícího celoplošného tmelu tl. 6mm. 

Pochůzí keramická vrstva je navrhována s protiskluznou úpravou - pro provoz s vysokou zátěží, 

odolná oděru, nárazu, opotřebení a je snadno čistitelná. Barevné provedení a povrchová struktura 

dlažby, včetně barevnosti spárovací hmoty bude zvolena dle výběru investora a zástupce školy. 

Náklady na realizaci oprav 3. a 4. poschodí, které jsou předmětem realizace v letošním roce, činí 

2.300,0 tis. Kč. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Čerpání rozpočtu akce 

k 30.6. je ve výši 0,00 Kč. 

  

Číslo akce 0210163 

Rekonstrukce uličního prostoru, ul. U Parku, Lověšice 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 6.085.950,41Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: -  

Dodatek k SoD: -  

Celkové realizační náklady k datu 30.6.2019: 0,00 Kč 

Datum zahájení: 2019-2020 

Ukončeno k datu 30.6.2019: ne 

  

Předmětem realizace je rekonstrukce místní komunikace, přilehlých sjezdů, chodníků a 

kontejnerového stání v ulici U Parku v Lověšicích. Současnou úpravu povrchu tvoří stávající živičná 

vozovka, která je lemována obrubníky, sjezdy k soukromým nemovitostem a komunikace pro pěší. Po 

levém okraji komunikace se nachází prostor parku s kapličkou. Vozovka vykazuje značné poruchy a 

nerovnosti povrchu. Oprava povrchu komunikace spočívá v odstranění stávajících konstrukčních 

vrstev a ve vybudování nového asfaltobetonového krytu ve stávajícím směrovém a šířkovém vedení. 

Rekonstrukce komunikace z asfaltového povrchu je navržena v následující konstrukci: komunikace - 

asfaltový beton ACO 11 tl. 40 mm, sjezdy - zámková dlažba 80 mm, chodník a kontejnerové stání - 

zámková dlažba 60 mm. Dle zpracované projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění 

stavby je aktualizovaný položkový rozpočet stavby v CÚ 2019 7.364,0 tis. Kč. Probíhá příprava na VZ 

na výběr zhotovitele stavby. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč. 

  

Číslo akce 0210513  

Oprava podlah - 4 poschodí ZŠ Přerov, Svisle 13 
  



Předpokládaná hodnota VZ: 2.720.273,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 2.587.704,96 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: ne  

Celkové realizační náklady k datu 30.6.2019: 0,00 Kč 

Datum zahájení: 07/2019 

Ukončeno k datu 30.6.2019: ne 

  

Předmětem opravy podlah je oprava stávajících podlah na chodbách ve čtyřech podlažích budovy 

školy. V rámci této opravy podlah dojde v prostorách chodeb také k výmalbě stěn a stropů, včetně 

navazujících hlavních schodišť. Stávající podlahové konstrukce na chodbách jsou z keramických 

dlaždic. V rámci opravy podlah budou odstraněny keramické sokly po obvodě chodeb a keramické 

dlaždice budou vybourány včetně lepidla. Podkladní cementový potěru bude strojně odstraněn 

frézováním pro aplikaci nové nivelační stěrky. Nová skladba podlahy je navrhována z PVC 

podlahoviny délky 25,0 m, šířky 2,0 m, tl. 2,0 mm s povrchovou úpravou polyuretanovou, 

protiskluzová pro provoz s vysokou zátěží a bude ukončena soklem z PVC. Barevné provedení a 

povrchová struktura podlahoviny bude zvolena dle výběru investora a zástupce školy. Dle zpracované 

projektové dokumentace pro provádění stavby je položkový rozpočet stavby všech 4 poschodí 3.258,0 

tis. Kč. Po výběru zhotovitele a uzavření SML o dílo bude v 07/2019 zahájena realizace stavby. 

Čerpání rozpočtu k 30.6. je ve 0,00 Kč. 

  

Číslo akce 0210458  

Demolice objektu Kojetínská 1831 – přecházející akce z roku 2018 (stavebně dokončena 2018) 
  

Předmětem zakázky byla demolice neobydlené zděné třípatrové stavby č.p. 1831 v ul. Kojetínská v 

Přerově. Na spolufinancování demolice bytového domu byl využit dotační program MMR na podporu 

revitalizace území pro rok 2018, podprogramu "Demolice budov v soc. vyloučených lokalitách" a byla 

získána dotace ve výši 80 % z uznatelných nákladů. Kč, tj. 5.444 tis. Kč. Demolice byla dokončena v 

roce 2018 a v rozpočtu roku 2019 máme finanční prostředky na pokrytí nákladů spojených s přeložkou 

podzemní sítě ČEZ Distribuce. Po dokončení realizace demolice je nutné do tří let zrealizovat projekt 

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

ČD. Zatravněná plocha se stane součástí dvorního traktu, který je užíván obyvateli lokality k 

volnočasovým aktivitám. Čerpání k 30.6. je ve výši 8.142,00 Kč. 

  

Číslo akce 0210441  

Parkoviště U Meopty, ul. Kabelíkova  
  

Předpokládaná hodnota VZ: 5.938.044,19 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 5.011.325,27 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: 160.618.96 Kč bez DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 5.171.944,23 Kč bez DPH 

Celkové realizační náklady k datu 30.6.2019: 6.312.623,53 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 5.3.2019 

Ukončeno k datu 30.6.2019: ano  

Předmětem projektu byla výstavba parkoviště v ulici Kabelíkova včetně nového veřejného osvětlení a 

sadových úprav. Parkoviště bylo vybudováno o celkové kapacitě 93 parkovacích stání z toho 5 stání 

pro tělesně postižené. Parkoviště se nachází před budovou č. 2682/1 na ulici Kabelíkova v Přerově. 

Nové parkoviště je situováno částečné na stávajícím parkovišti a částečně na zelené ploše. Parkovací 

stání jsou zhotovena ze zámkové dlažby, komunikace pak z asfaltobetonu. Šířka parkovacích stání je 

2,65 m, resp. 3,5 m pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V rámci vybudování 

parkoviště byly vybudovány nové chodníky, které navazují na stávající chodníky v okolí. Chodníky 

jsou s povrchem ze zámkové dlažby. Součástí tohoto objektu je rovněž odvodnění části řešených 

zpevněných ploch včetně retenčního objektu s regulovaným odtokem. Uliční vpusti jsou napojeny do 

stávající kanalizace. Povrch komunikace je provedený jako zpevněný z asfaltobetonu, povrch 

parkovacích stání je navržený jako zpevněný ze zámkové dlažby. Nefunkční svítidla se stožáry VO v 

ploše navrhovaného parkoviště byla zrušena a nové osvětlení je osazeno na stožárech 8,2 m nad 



terénem s obloukovým výložníkem se sodíkovými vysokotlakovými výbojkami. V rámci sadových 

úprav bylo provedeno osetí ploch travním semenem a stromová výsadba. V rámci stromové výsadby 

bylo vysazeno na pozemky k.ú. Předmostí 8 ks javoru mléč a na pozemky k.ú. Přerov 4 ks javoru 

campestre. Celá stavba byla dokončena v termínu dle uzavřené smlouvy. Čerpání k 30.6. je ve výši 

6.312.623,53 Kč. 

  

Číslo akce 0210365  

Točna MAD Přerov IX – Lýsky přecházející akce z roku 2018  
  

Předpokládaná hodnota VZ: 971.908,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 1.019.327,27 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: -35.633,79 Kč bez DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 983.693,48 Kč bez DPH 

Celkové realizační náklady k datu 30.6.2019: 142.785,91 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: 23.11.2018 

Ukončeno k datu 30.6.2019: ano 

  

Předmětem plnění VZ byla realizace točny pro autobusy městské autobusové 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 je využívána provozem linek 

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

částí a okolí a to linek č. 102 a č. 112, které zajišťují dostupnost MAD mezi Přerovem a místní částí 

Přerov XI-Vinary. Točna MAD v Lýskách je zrealizována jako jednopruhová, jednosměrná. Vozovka 

jízdního pruhu je provedena s asfaltovým povrchem, na vnitřní straně je lemována silničním 

obrubníkem a na vnější straně nezpevněnou krajnicí ze štěrkodrti. Současně s realizací točny byla 

provedena úprava povrchu na stávající účelové komunikaci. Točna MAD je navržena s šířkou jízdního 

pruhu 7,50 m, nezpevněná krajnice je navržena v šířce 0,50 m. Realizace akce byla zahájena v 2018 a 

zkolaudována v letošním roce. Čerpání k 30.6. 2019 je ve výši 142.785,91 Kč, což byl doplatek 

uplatněné pozastávky zhotoviteli.  

  

Číslo akce 0210450  

Rekonstrukce chodníku ul. Seifertova 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 3.824.309,10 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 3.799.323,09 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: 252.989,18 Kč bez DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 4.052.312,27 Kč bez DPH 

Celkové realizační náklady k datu 30.6.2019: 4.941.896,85 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 4.3.2019 

Ukončeno k datu 30.6.2019: ano 

  

Předmětem projektu byla rekonstrukce chodníku v ul. Seifertova o celkové délce úpravy 600 m s 

provedením úprav pro osoby se sníženou možností pohybu a umožnění bezbariérového využívání 

chodníku. Chodníky byly ponechány ve stávajícím směrovém vedení, s malou korekcí ve směrovém 

řešení a šířkovém uspořádání. Pochůzí konstrukce chodníku je zámková betonová dlažba 60 mm 

uložená do kamenné drti 30 mm. Dlažba chodníku je ze zámkové betonové dlažby. Stavební práce 

byly dokončeny v termínu dle uzavřené smlouvy o dílo. Čerpání akce k 30.6. je 4.941.896,85 Kč.  

  

Číslo akce 0210492  

Modernizace scénického osvětlení MD 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 1.651.331,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 1.482.525,00 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: ne  

Celkové realizační náklady k datu 30.6.2019: 0,00 Kč vč. DPH 



Datum zahájení: červenec 2019 

Ukončeno k datu 30.6.2019: ne 

  

Předmětem modernizace scénického osvětlení MD je modernizace osvětlení jeviště, dodávka nových 

rozvaděčů, řídícího pultu a doplnění řízených obvodů. Stávající světelný pult bude vyměněn za pult 

pro ovládání konvenčních i inteligentních světel. Ovládání pultu pomocí programovatelné sekce s 

možností tvorby vlastních palet, submasterů, nálad, efektů apod. Pult bude vybaven dvěma externími 

LCD obrazovkami, z nichž jedna bude dotyková, interním pevným diskem a USB porty pro 

zálohování souborů na externí datové médium. Součástí dodávky bude také technologický stůl do 

kabiny osvětlovače. Stávající rozvaděč stmívačů bude demontován a nahrazen novým skříňovým 

rozvaděčem. Ovládání pracovního osvětlení zůstává z prostoru kabiny technika, levého portálu a 

pravého portálu. V kabině technika bude instalována podružná ovládací skříň pro zapínání 

stacionárního stmívače v rozvodně včetně dvojice mobilních stmívačů pod balkonem a k zapínání 

jednotlivých spínaných obvodů. Stávající světelný park bude vyřazen z činnosti mimo 4ks reflektorů s 

pebble konvexní čočkou a 3ks profilových reflektorů ETC S4 a bude nahrazen a doplněn novou 

světelnou technikou. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele a po uzavření smlouvy o 

dílo bude předáno staveniště zhotoviteli. Předpokládané náklady na realizaci jsou 2.000,0 tis. Kč. 

Čerpání k 30.6. je ve výši 0,00 Kč. 

  

Číslo akce 0210452  

Rekonstrukce chodníku ul. U Rybníka 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 1.400.385,13Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: -  

Dodatek k SoD: -  

Celkové realizační náklady k datu 30.6.2019: 0,00 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: 2019-2020 

Ukončeno k datu 30.6.2019: ne 

  

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

chodník změněn na společnou stezku pro cyklisty a chodce. Chodníky jsou z hlediska kvality povrchu 

ve stavu nevyhovujícím bezpečnému provozu chodců. Obsahem objektu je nový návrh konstrukce 

chodníku, s úpravou pro osoby se sníženou možností pohybu a umožnění bezbariérového využívání 

chodníku. Chodníky budou ponechány ve stávajícím směrovém vedení, případně s malou korekcí ve 

směrovém a šířkovém uspořádání. Niveleta je navržena v závislosti na stávajícím terénu, ve sklonech 

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

kalendářních dnů. Z důvodu realizace zateplení a opravy fasády BD v letošním roce bude realizace 

zahájena po dokončení zateplení BD. Předpokládané náklady na realizaci jsou 1.700,0 tis. Kč. Čerpání 

k 30.6. je ve 0,00 Kč. 

  

Číslo akce 0210516  

Zateplení objektu, Jižní čtvrť I/21-24 
  

Předpokládaná hodnota VZ: odhad 6.000.000,00 Kč (zateplení domu) 

1.400.000,00 Kč (statické sepnutí) – dosud na ORJ 540  

Vysoutěžená cena dle SoD: -  

Dodatek k SoD: -  

Celkové realizační náklady k datu 30.6.2019: 0,00 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 2020 

Ukončeno k datu 30.6.2019: ne 

  

Předmětem zakázky bude zateplení a statické sepnutí objektu bytového domu č.p. 2512, 2511, 2510 a 

2509 v Přerově. V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení a 

provádění stavebních prací. Projektová dokumentace řeší regeneraci objektu zahrnující zateplení 

obvodového pláště a jím vyvolané architektonické úpravy fasád objektu včetně návrhu úprav 



vstupních prostor domu, částečně zateplení střešního pláště, zateplení stropů sklepních prostor, nové 

napojení svodů na dešťovou kanalizaci vč. obvodové drenáže kolem domu a s tím spojený návrh úprav 

bezprostředního okolí domu. Součástí je také statické zajištění budovy. Budova je umístěná v řadové 

uliční zástavbě jako samostatné stojící, postavená byla v roce 1954. Slouží pouze k bydlení. Ve třech 

nadzemních podlažích a čtyřech samostatných sekcích je umístěno celkem 24 bytových jednotek. V 

roce 1997 byla provedena půdní vestavba 2 bytových jednotek v půdním prostoru domu č.o. I/24 a v 

roce 1999 vznikla v půdním prostoru domu č.o. I/22 jedna bytová jednotka. Dokumentace je 

zpracovávána jako jednostupňová pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby. 

Předpokládané realizační náklady zateplení BD jsou ve výši 6.000,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu k 30.6. 

je ve výši 0,00 Kč. 

  

Číslo akce 0210387  

Stavební úpravy kina Hvězda - přecházející akce z roku 2018 (stavebně ukončena 2018) 
  

Stavební úpravy kina Hvězda - vzduchotechnika je přecházející investiční akce z roku 2018. 

Předmětem plnění veřejné zakázky byla dodávka a nezbytné stavební práce pro modernizaci 

vzduchotechnického zařízení v kině Hvězda v Přerově. Práce na modernizaci vzduchotechniky byly 

dokončeny v 2018. Po posílení příkonu ČEZ bude akce administrativně dokončena. Čerpání rozpočtu 

akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč.  

  

Číslo akce 0210478  

Stavební úpravy budovy Jasínkova 17  
  

Předpokládaná hodnota VZ: 8.887.956,48 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 9.484.620,18 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: ne  

Celkové realizační náklady k datu 30.6.2019: 30.250,00 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: srpen 2019 

Ukončeno k datu 30.6.2019: ne 

  

Předmětem stavebních úprav je přebudování stávajícího objektu na spisovnu pro potřeby MMPr. 

Budova je jednopatrová obdélníkového půdorysu 24,51 m x 13,96 m, nepodsklepená, s plochou 

střechou. Budou provedeny bourací práce pro změnu vnitřní dispozice, vybourány stávající podlahy, 

vnější výplně otvorů, souvrství střešního pláště. Po provedení bouracích prací bude provedeno statické 

zajištění objektu. Nově budou provedeny podlahy, v prostoru ukládání spisů vč. úpravy podloží, 

vyzdívky, SDK příčky pro změnu dispozice, osazeny nové výplně otvorů, provedena nová skladba 

střešního pláště a bude provedeno zateplení objektu. Součástí stavebních prací je dále i zhotovení nové 

elektroinstalace, zdravotně technické instalace vč. přípojky vody a kanalizace, vzduchotechniky v 

sociálním zázemí a zhotovení slaboproudých rozvodů vč. zabezpečovacího a tísňového systému. 

Součástí stavebních prací je i dodávka a montáž pojízdného regálového systému pro archivaci spisů. 

Kolejnice regálového systému budou v pozinkovaném provedení a budou zabudovány do podlahy tak, 

aby horní hrany a lícové strany kolejnic byly v úrovni podlahy ±0,000. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. 

je ve výši 30.250,00 Kč.   

Číslo akce 0210363  

Mosty přes tratě SŽDC v Přerově, ul. Dluhonská – přecházející akce z roku 2018 (stavebně 

dokončena 2018) 
  

Mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská je přecházející akce z roku 2018. Předmětem 

realizace byla výstavba nových mostních objektů včetně realizace souvisejících stavebních úprav 

přístupových komunikací k mostním objektům. Stavba byla zahájena a dokončena v loňském roce, 

zkolaudována a předána do užívání. Ve výdajovém rozpočtu akce máme blokovány finanční 

prostředky na úhradu nákladů přeložek podzemních sítí NNk a VNk, kde byly hrazeny je zálohy na 

realizaci přeložek. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč.  

  

Číslo akce 021043  



Optické propojení metropolitní sítě s novostavbou požární stanice v Přerově  
  

Předpokládaná hodnota VZ: 1.408.000,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: -  

Dodatek k SoD: -  

Celkové realizační náklady k datu 30.6.2019: 0,00 Kč vč. DPH 

Datum zahájení:  

Ukončeno k datu 30.6.2019: ne 

  

Předmětem realizace je napojení novostavby požární stanice v Přerově na ulici 9. května na 

metropolitní optickou síť města Přerova. Napojení bude provedeno optickým kabelem uloženým do 

HDPE optické trubky v podzemní trase. V souběhu bude uložena rezervní trubka HDPE 40 mm. 

Průběh trasy a schéma zapojení trubek, kabelů a jednotlivých komponentů je patrný z dokumentace, 

výkresů situací, dispozic nové HZS a jednotlivých schémat. V současné době probíhá výběrové řízení 

na zhotovitele a po uzavření smlouvy o dílo bude zahájena realizace. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je 

ve výši 0,00 Kč.  

  

Číslo akce 0210258  

Cyklostezka a chodník Velká Dlážka 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 413.051,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 408.842,15 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: -  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 408.842,15 Kč bez DPH  

Celkové realizační náklady k datu 30.6.2019: 2.420,00 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 17.6.2019 

Ukončeno k datu 30.6.2019: ne 

  

Předmětem zakázky je vybudování propojení cyklostezky a chodníku na ulici Velká Dlážka v napojení 

ulice Brabansko. Cyklostezka bude vybudována v šířce 2,5 m a bude kryta zámkovou dlažbou s 

fazetou v červené barvě, chodník bude šířky 3,6 m, resp. 1,8 m a bude kryt zámkovou dlažbou šedou s 

fazetou. Cyklostezka od chodníku bude oddělena hmatným pásem šířky 0,4 m ze zámkové dlažby 

barvy bílé s fazetou. Cyklostezka a chodník bude lemována novými obrubníky, uloženými do 

betonového lože. Výškové řešení bude uzpůsobeno stávajícím poměrům. Odvodnění ploch bude 

řešeno příčným a podélným sklonem do okolního terénu. Po dokončení výstavby budou provedeny 

terénní a sadové úpravy stavbou dotčených ploch, spočívající v osetí a provedení keřové výsadby. 

Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 2.420,00 Kč.  

  

Číslo akce 0210468  

Revitalizace území ul. Škodova, Přerov  
  

Předpokládaná hodnota VZ: 2.405.627,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 2.196.681,89 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: -  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 2.196.681,89 Kč bez DPH  

Celkové realizační náklady k datu 30.6.2019: 0,00 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 07/2019 

Ukončeno k datu 30.6.2019: ne 

  

Předmětem zakázky je revitalizace veřejných ploch a chodníku v ulici Škodově v Přerově. Stavba 

zahrnuje opravu chodníku a zídky, kdy chodník podél revitalizované plochy bude předlážděn a 

doplněn o vnitřní obrubníkový pás. Silniční obrubníky budou ponechány, příp. lokálně vyměněny. 

Délka úseku je cca 84 m. Porušená dělící zeď mezi pozemkem plochy a plochou bývalé továrny 

Hainik bude odstraněna a nahrazena betonovým montovaným oplocením. Tato zídka je tvořena 

smíšeným zdivem z kamene a cihel a je v současnosti v havarijním stavu. Zídka bude odstraněna po 



úroveň terénu, její horní hrana zpevněna betonovým pásem a v jejím místě bude provedeno betonové 

oplocení výšky 2 m z betonových prefa dílců. Součástí revitalizace území je také vybudování nového 

kontejnerového stání umístěného na stávající zpevněné ploše z betonových dlaždic. Půdorysný rozměr 

kontejnerového stání vně obrubníků činí 8,1 x 3,3 m. V rámci sadových úprav bude hlavní plocha 

upravena a zatravněna, u stávajících stromů bude proveden ozdravný řez. Práce budou zahájeny po 

uzavření smlouvy o dílo v 07/2019. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč.  

Číslo akce 0210469  

Demolice objektu č.p.1573, Velké Novosady, Přerov 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 19.592.625,30 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: -  

Dodatek k SoD: -  

Celkové realizační náklady k datu 30.6.2019: 29.294,00 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: září 2019 

Ukončeno k datu 30.6.2019: ne 

  

Předmětem zakázky je demolice bytového domu bývalé ubytovny. Jedná se o vícepodlažní panelovou 

stavbu s 1 podzemním a 9 nadzemními podlažími. Objekt je celoplošně podsklepený. Vzhledem k 

těsnému sousedství objektu č.p.1571 se musí postupovat s demolicí zvlášť obezřetně vzhledem k 

bezprostředně sousedícím oknům obydleného domu. Demolice je navržena postupným rozebíráním. 

Demolice se týká pouze nadzemních částí objektů, přibližně 400mm pod úroveň terénu. Ostatní části 

spodní stavby budou ponechány. Sklepní prostory budou zasypány staveništním recyklátem hutněným 

po vrstvách. Na závěr bude prostor po zdemolovaném objektu srovnán do úrovně okolního terénu. 

Veškerý demolovaný materiál bude přímo na staveništi tříděn a následně odvezen na skládky k tomu 

určené. Před demolicí objektu musí být provedeny přeložky inženýrských sítí a odpojení zásobování 

objektu teplem. Dále musí být zajištěn objekt tak, aby nedošlo k nežádoucímu narušení statiky 

sousedního domu. Po provedení všech potřebných činností pro demolici objektu bude provedeno 

zateplení budovy s č.p. 1571 v místě předchozího styku budov. V současné době probíhá veřejná 

zakázka na zhotovitele. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 29.294,00 Kč. 

  

  

  

Číslo akce 0210542  

Energetická opatření v budově č.p. 2804/2 na nám. Přerovského povstání 
  

Předpokládaná hodnota VZ: odhad 12.150.000,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: -  

Dodatek k SoD: -  

Celkové realizační náklady k datu 30.6.2019: 0,00 Kč včetně DPH 

Datum zahájení: 2020 

Ukončeno k datu 30.6.2019: ne 

  

Předmětem zakázky bude realizace energetických opatření spočívajících v zateplení budovy – 

obvodového a střešního pláště, výměnu okenních a vstupních dveřních prvků, případně zateplení 

stropních částí mezi suterénem a 1. NP a další termoregulační opatření vyplývající z doporučení 

energetického posudku vč. inženýrské činnosti. Objekt se nachází na nám. Přerovského povstání, na 

pozemku p.č. 2155/4 v k.ú. Přerov. V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro 

stavební povolení a pro realizaci stavby. Předpokládané náklady na realizaci byly odhadnuty na 

12.500,00 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč. 

  

Číslo akce 0210393  

Modernizace ZŠ Předmostí, Hranická 14 (ITI) – akce přecházející z roku 2018 (stavebně 

dokončeno 2018) 
  

Modernizace ZŠ Předmostí, Hranická 14 (ITI) je finančně přecházející akce z roku 2018. 



Předmětem projektu byla modernizace ZŠ Předmostí, ul. Hranická a to vybraných učeben – formou 

nových zařizovacích předmětů, výstavbu výukového altánu na dvoře školy, spolu s potřebným novým 

předlážděním stávajících zpevněných ploch a novým vydlážděním zpevněných ploch. Modernizace 

byla dokončena v roce 2018 a čerpání rozpočtu 2019 se týkalo úhrady za autorský dozor. Čerpání 

rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 4.840,00 Kč. 

  

Číslo akce 0210522  

Rekonstrukce výtahu Bratrská 34  
  

Předpokládaná hodnota VZ: 1.240.000,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 793.000,00 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: ne  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 793.000,00 Kč bez DPH 

Celkové realizační náklady k datu 30.6.2019: 0,00 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: listopad 2019 

Ukončeno k datu 30.6.2019: ano 

  

Předmětem akce je rekonstrukce výtahu v budově MMPr, spočívající ve výměně výtahu a provedení 

všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služby v rozsahu sjednaném smlouvou o dílo 

zahrnující zhotovení kompletní projektové dokumentace a technické dokumentace výtahu, dodávku 

výtahu, provedení souvisejících stavebních prací umožňujících demontáž, montáž, řádný́ a bezchybný́ 

provoz výtahu. Součástí díla je také provedení veškerých předepsaných zkoušek všech prvků a 

zařízení tvořících předmět díla, vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné 

provozování díla, zaškolení obsluh výtahu. Smlouva o dílo je uzavřena, probíhá výrobní příprava. 

Termín vlastní realizace výtahu je naplánován na 11/2019. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 

0,00 Kč. 

  

Číslo akce 0210327  

Rekonstrukce chodníku ul. U Letiště, Henčlov – přecházející akce z roku 2018 (stavebně 

ukončeno 2017)  
  

Předmětem rekonstrukce chodníku byla výstavba nového chodníku v ulici U Letiště - Henčlov. 

Chodník byl zrealizován v 2017 jako jednopruhový (1x0,75m) s bezpečnostním odstupem od pozemní 

komunikace 0,5m a od pevné překážky 0,25m. Chodník je lemován betonovými obrubníky s fází 6cm 

pro dodržení umělé vodící linie a obrubníky, které byly zapuštěny kvůli odvodu vody z povrchu 

chodníku. Ve vjezdech byl použit obrubník zapuštěný. V místě přechodu pro chodce byl použit 

betonový obrubník s fází 2cm. Čerpání výdajového rozpočtu k 30.6. ve výši 251.659,44 Kč se týkalo 

úhrady poplatku za vynětí pozemku ze ZPF.  

  

Číslo akce 0210506  

Rekonstrukce chodníku nám. Svobody 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 3.102.967,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: -  

Dodatek k SoD: - 

Celkové realizační náklady k datu 30.6.2019: 0,00 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: srpen 2019 

Ukončeno k datu 30.6.2019: ano 

Předmětem rekonstrukce chodníků nám. Svobody je rekonstrukce 3 úseků chodníků a to v severo-

východní části náměstí, v jižní části a západní části náměstí. Jedná se o rekonstrukci chodníků podél 

bytových domů. Chodníky jsou z hlediska kvality povrchu ve stavu nevyhovujícím bezpečnému 

provozu chodců. Předmětem realizace je uvedení chodníku do náležitého technického stavu, s 

provedením úprav pro užívání osob se sníženou možností pohybu a umožnění bezbariérového 

využívání chodníku. Chodníky budou ponechány ve stávajícím směrovém vedení, případně jsou 

provedeny mále korekce ve směrovém řešení a šířkovém uspořádání. Niveleta je navržena v závislosti 



na stávajícím terénu, ve sklonech kopírující stávající stav. Dále jsou navrženy předsazené plochy v 

nárožích křižovatek pro zvýšení bezpečnosti chodců na místech pro přecházení Celková délka úpravy 

je cca 400m. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Čerpání výdajového rozpočtu k 

30.6. ve výši 0,00 Kč.  

Číslo akce 0210509  

Autobusová zastávka ul. Palackého  
  

Předpokládaná hodnota VZ: 1.564.179,93 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 1.554.457,08 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: ne  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 1.554.457,08 Kč bez DPH 

Celkové realizační náklady k datu 30.6.2019: 0,00 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 07/2019 

Ukončeno k datu 30.6.2019: ne 

  

Předmětem investiční akce je realizace nové BUS zastávky na ulici Palackého v Přerově v úseku 

živnostenské školy. Autobusová zastávka je navržena mimo jízdní pruh, tedy v zálivu. 

Jízdní pruh na komunikaci je 3,25 m na něj plynule navazuje zastávkový záliv 2,75 m. Zastávkový 

pruh je navržen pro délku autobusu 2 x 15,0 m. Délka vyřazovacího úseku je 15,0 m, délka nástupní 

hrany je navržena 31,0 m a délka zařazovacího úseku je 10,0 m. Šířka zálivu je 2,75 m. Nástupní hrana 

bude provedena na úroveň +0,2 m nad niveletu vozovky s osazením bezbariérových zastávkových 

obrubníků vel. 1000 x 435 x 350 mm a bezbariérových náběhových a přechodových obrubníků cca 

délky 1330 mm. Konstrukčně bude záliv autobusové zastávky řešen jako dlážděný ze žulové kostky. 

Nástupiště je navrženo dlážděné a nástupní hrana má šířku 2,5m. Součásti zastávky bude i jeden 

přístřešek pro cestující. Přístřešek bude umístěn mimo průchozí prostor nástupiště. V současné době 

probíhají přípravné práce pro realizaci stavby. Stavební práce budou zahájeny v 07/2019. Čerpání 

rozpočtu k 30.6. je ve výši 0,00 Kč. 

  

Číslo akce 0210388  

Rekonstrukce sociálního zařízení v budově Smetanova 7, 7a – přecházející akce z roku 2018 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 3.679.156,87 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 3.376.799,92 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: - 126.492,84 Kč bez DPH  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 3.250.307,08 Kč bez DPH 

Celkové realizační náklady k datu 30.6.2019: 2.030.438,15 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 17.9.2018 

Ukončeno k datu 30.6.2019: ano 

  

Rekonstrukce sociálního zařízení v budově Smetanova 7, 7a je přecházející akce z roku 2018. 

Předmětem realizace byla rekonstrukce a výměna rozvodů vody (vč. požární vody), kanalizace v 

objektu Smetanova 7 v Přerově. Stávající rozvody vody a kanalizace byly vybourány a nahrazeny 

novými. Rekonstrukce se dotkla také stavebních úprav hygienických zařízení pro personál, vč. osazení 

nových zařizovacích předmětů. Nové zařizovací předměty byly napojeny na nové rozvody vody a 

kanalizace, bylo realizováno odvětrání nevětraných místností. V dotčených místnostech soc. zařízení 

byla vyměněna stávající dřevěná okna za dřevěná s izolačním dvojsklem s celoobvodovým kováním 

včetně mikro ventilace. Rekonstrukce byla ukončena v 1 pol. 2019 a sociální zařízení bylo předáno do 

užívání. Za nedodržení konečného smluvního termínu realizace byla zhotovitelem uhrazena sankce ve 

výši 401.153,00 Kč. 

Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 2.030.438,15 Kč.  

  

Číslo akce 0210256  

Mimoúrovňové křížení Předmostí – smíšená stezka 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 5.930.000,00 Kč bez DPH 



Vysoutěžená cena dle SoD: 5.930.000,00 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: ne  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 5.930.000,00 Kč bez DPH  

Celkové realizační náklady k datu 30.6.2019: 0,00 Kč vč. DPH 

Datum zahájení:  

Ukončeno k datu 30.6.2019: ne 

  

Předmětem projektu mimoúrovňového 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 

jako stavební objekt SO 121 cyklostezka. Stavební objekt stezky byl do projektové dokumentace 

zařazen nad rámec ministerstvem schváleného záměru projektu, na základě žádosti statutárního města 

Přerova z r. 2006 (zastoupeného tehdejším Odborem rozvoje). Na 24. zasedání zastupitelstva 7.9.2009 

byl schválen záměr financování s předpokládanou realizací 2012-2014 a na 7. zasedání zastupitelstva 

8.6. 2015 byl schválen záměr financování ve výši 5 930 000,-Kč bez DPH s předpokládanou realizací 

stavby 09/2017-10/2019. Cena stavby byla vysoutěžena ŘSD formou společného zadání zakázky.  

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 Návrhu sítě 

cyklistických tras a cyklostezek v Přerově. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč. 

  

Číslo akce 0210270  

DPS Trávník 1, Přerov energetická opatření (přecházející akce 2018)  
  

Předpokládaná hodnota VZ: 12.645.144,58 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 13.879.594,79 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: - 31.774,07 Kč bez DPH  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 13.847.820,72 Kč bez DPH 

Celkové realizační náklady k datu 30.6.2019: 9.461.222,95 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 1.8.2018 

Ukončeno k datu 30.6.2019: ano 

  

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

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

expando-keramzitového betonu, výměnu klempířských prvků a rozšíření lodžií. Doplňkovým 

předmětem projektu je revitalizace lodžií a zimních zahrad, vstupního přístřešku a nové provedení 

zpevněných ploch v zahradě v původní niveletě a rovněž výměna plotu. Na spolufinancování akce 

bylo požádáno o dotaci z IROP a předpokládaná dotace je ve výši 5.773,00 tis. Kč. Stavba byla 

dokončena, zkolaudována a předána do užívání. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 9.461.222,95 

Kč. 

  

Číslo akce 0210392  

Modernizace ZŠ Přerov, U Tenisu 4 ( ITI) – přecházející akce z roku 2018 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 4.604.057,77 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 4.401.532,46 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: 448.337,11 Kč bez DPH  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 4.849.869,57 Kč bez DPH  

Celkové realizační náklady k datu 30.6.2019: 92 255,00 vč. DPH 

Datum zahájení: 2.7.2018 

Ukončeno k datu 30.6.2019: ne 

  

Modernizace ZŠ Přerov, U Tenisu 4 (ITI) je přecházející akce z roku 2018. Předmětem realizace akce 

je modernizace ZŠ a to odborných učeben, zajištění bezbariérového vstupu do stávajícího objektu 

školy, úprava stávajících zpevněných ploch před hlavním vstupem do objektu. Dále spolu s výstavbou 



proběhne realizace internetové konektivity učeben školy. Na tuto modernizaci získalo město dotaci z 

ITI. Realizace probíhala v II. pololetí roku 2018 a dokončena bude v roce 2019 dodávkou a montáží 

vstupních dveří do školní zahrady. Čerpání rozpočtu akce k 30.6.2019 je ve výši 92.255,00 Kč.  

Číslo akce 021025  

Autobusová zastávka ul. Kabelíkova 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 1.013.853,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 978.321,00 Kč bez DPH  

Dodatek k SoD: -  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 978.321,00 Kč bez DPH  

Celkové realizační náklady k datu 30.6.2019: 0,00 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 17.6.2019 

Ukončeno k datu 30.6.2019: ne 

  

Předmětem projektu jsou stavební úpravy autobusové zastávky na ul. Kabelíkova v Přerově a to v její 

horní části. Stávající autobusový záliv nesplňuje požadavky ČSN zejména z pohledu délky 

vyřazovacího a zařazovacího pruhu. Z toho důvodu je pro řidiče MAD problematické přistavení 

vozidla těsně k nástupní hraně. Stávající dlážděný povrch zálivu je v havarijním stavu. Součástí stavby 

je i posunutí plochy pro kontejner na odpad. Stávající autobusová zastávka a chodníky budou stavebně 

upraveny tak, aby splňovaly normové parametry. Dopravní značení zůstává beze změn, svislá 

dopravní značka “zastávka autobusu” IJ4c bude ponechána stávající. Stavba si vyžádala kácení 

vzrostlé zeleně v souhrnné ploše cca 8 m2. Stavební práce byly zahájeny předáním staveniště v 

06/2019. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč.  

  

Číslo akce 0210349  

Rekonstrukce smuteční síně na Městském hřbitově v Přerově 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 27 052 097,83 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: -  

Dodatek k SoD: -  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Celkové realizační náklady k datu 30.6.2019: 5.000,00 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: říjen 2019 

Ukončeno k datu 30.6.2019: ne 

  

Předmětem realizace akce bude rekonstrukce smuteční síně na Městském hřbitově v Přerově a to 1. a 

3. etapy. První etapa řeší rekonstrukci a interiérové úpravy obřadní síně a třetí bezprostředně 

navazující venkovní prostory. Stávající dispozice v obřadní síni zůstává zachována, budou provedeny 

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. Katafalk je nově umístěn na 

podiu – stupni, který jasně vymezuje diskrétní prostor. 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. Venkovní úpravy řeší rekonstrukci navazujících zpevněných ploch a odvodnění u 

obřadní síně s cílem vytvořit důstojný prostor a okolí objektu 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. Výběrem zhotovitele byl pověřen externí administrátor. 

Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 5.000,00 Kč.  

Číslo akce 0210483  

Rekonstrukce VO, ul. Sportovní 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 423.316,50 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: -  

Dodatek k SoD: -  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Celkové realizační náklady k datu 30.6.2019: 0,00 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: srpen 2019 

Ukončeno k datu 30.6.2019: ne 

  

Předmětem realizace akce je rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení z důvodu opravy havarijního 

stavu a také přípravy napojení VO při realizaci připravované investiční akce Úpravy silnice I/47 v 

místě napojení EMOS (ORG 0255423000000). Napojení veřejného osvětlení bude provedeno na 

stávající odběrné místo. Veřejné osvětlení bude zřízeno pro zajištění osvětlení za snížené viditelnosti v 

místní části ulice Sportovní v Předmostí. Bude použito žárově zinkovaných stožárů 6m osazené 

venkovními svítidly se zdroji LED dle světelného výpočtu. Ve volném terénu a chodníku kabel bude 

uložen v kabelové rýze v mechanicky odolné chráničce se zpětným zásypem s výstražnou folií. 

Celkem bude zrekonstruováno 5 stožárů veřejného osvětlení. V současné době probíhá výběrové 

řízení na zhotovitele. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč. 

  

Číslo akce 0210400  

Rekonstrukce VO v ul. Bratrská a Čapky Drahlovského v Přerově 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 1.233.747,50 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: -  

Dodatek k SoD: -  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Celkové realizační náklady k datu 30.6.2019: 0,00 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 08/2019 

Ukončeno k datu 30.6.2019: ne 

  

Předmětem realizace akce je modernizace veřejného osvětlení ve stávajícím rozsahu pro zajištění 

osvětlení za snížené viditelnosti v místní části ulice Bratrská z důvodu poruchovosti stávajících 

zemních kabelů. Trasa podzemního vedení bude využita stávající. Budou použity žárově zinkované 

stožáry 5 m a 10 m s výložníkem 1,5 (2) m se svítidlem LED dle výpočtu osvětlení. Ve volném terénu, 

chodníku a v nájezdech bude kabel uložen v kabelové rýze v mechanicky odolné chráničce se zpětným 

zásypem s výstražnou folií. Přechody přes komunikace budou vedeny v překopu v chráničce DN 80. 

Celkem bude zrekonstruováno 14 stožárů veřejného osvětlení, svítidla jsou navržena LED dle 

světelného výpočtu. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Čerpání rozpočtu akce k 

30.6. je ve výši 0,00 Kč.  

  

Číslo akce 0210414  

Protipožární zabezpečení Městského domu v Přerově 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 2.338.372,25 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: -  

Dodatek k SoD: -  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Celkové realizační náklady k datu 30.6.2019: 0,00 Kč vč. DPH 

Datum zahájení:  

Ukončeno k datu 30.6.2019: ne 



  

Předmětem projektu je protipožární zabezpečení MD v Přerově obsahující výměnu protipožárních 

dveří, stávajícího systému EPS, který je na konci své životnosti s nahrazením za 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, 

jehož funkcí je přetlak umístěný na únikové cestě -schodiště 1 – 4 NP. V současnosti je ventilátor 

napájen pouze z rozvaděče RPV, připojeným z rozvaděče pro infocentrum RO. Druhý přívod z 

rozvaděče RZ v budově MD TGM č.p. 8 byl odpojen. Z tohoto důvodu je předmětem projektu i 

připojení ventilátoru na záložní zdroj s vlastním akumulátorem, speciálně konstruovaným pro daný 

účel, umístěný mimo požární úsek CHÚC v 1PP. V rámci projektu nového požárně bezpečnostního 

řešení jsou předmětem akce tyto elektromontáže: instalace záložního zdroje, úprava rozvaděče RPV, 

dozbrojení rozvaděče RH, nové připojení stávající požární centrály, kabeláž pro silnoproudé rozvody 

do 1kV. Celkové předpokládané náklady na realizaci tohoto investičního záměru činní 2 900,0 tis. Kč. 

Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč.  

  

Číslo akce 0210354  

Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov, Za Mlýnem 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 14.082.022,56 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 18.887.060,78 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 18.887.060,78 Kč bez DPH  

Celkové realizační náklady k datu 30.6.2019: 7.791.095,84 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 4.3.2019 

Ukončeno k datu 30.6.2019: ne 

  

Předmětem stavby je rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov, Za Mlýnem 5 spočívající v opravě a 

částečně údržbě stávajících sportovišť školního hřiště v areálu základní školy. V rámci projektu se 

počítá s vybudováním dětské 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. Stavební práce na realizaci školního hřiště probíhají. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je 

ve výši 7.791.095,84 Kč.  

  

Číslo akce 0210482  

Rekonstrukce lesních cest LHC Přerov 2 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 10.021.537,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: -  

Dodatek k SoD: -  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Celkové realizační náklady k datu 30.6.2019: 0,00 Kč vč. DPH 

Datum zahájení:  

Ukončeno k datu 30.6.2019: ne 

  

Předmětem projektu je rekonstrukce lesní cesty v LHC Přerov 2, a to lesní cesty Hraběcí. Stávající 

povrch je špatném technickém stavu, proto je navrhována rekonstrukce lesní cesty s novým povrchem 

z penetračního makadamu. V rámci rekonstrukce lesní cesty bude provedeno odstranění stávajícího 

povrchu cesty, zhutněním pláně a v případě nedostatečné únosnosti na pláni bude provedena sanace 

podloží ze štěrkodrti frakce 0/32. Celková délka lesní cesty Hraběcí je 2,1km, šířka lesní cesty je 

navrhována jednotná a to 3,5 m + (2x 0,5m krajnice). Současně s lesní cestou budou rekonstruovány 

hospodářské sjezdy a plochy určené pro skladování a odvoz dřeva. Rekonstrukce lesní cesty si vyžádá 



kácení 31 ks stromů. Dešťové vody budou likvidovány zasakováním v přilehlých příkopech, které 

budou v maximální možné míře obnoveny. Na lesních cestách jsou pak dále navrženy ocelové 

svodnice. Stávající propustky budou vyměněny za nové z trub DN 600 a DN 300. Celkové rozpočtové 

náklady na realizaci tohoto investičního záměru jsou 12 200,0 tis. Kč. Zahájení výběrového řízení na 

zhotovitele a realizace této akce byla pozastavena z důvodu nezískání dotace na realizaci akce. 

Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč.  

  

Číslo akce 0210375  

Rekonstrukce opěrné zídky na nábř. R. Lukaštíka 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 3 878 674,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: -  

Dodatek k SoD: -  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Celkové realizační náklady k datu 30.6.2019: 2.420,00 Kč vč. DPH 

Datum zahájení:  

Ukončeno k datu 30.6.2019: ne 

  

Předmětem projektu je rekonstrukce opěrné zídky na nábř. R. Lukaštíka. Dle původního projektu 

předaného z odboru správy majetku a komunálních služeb nebyla realizace v orgánech města 

schválena a městská architektka připravuje podklady pro zadání nové projektové dokumentace na 

rekonstrukci opěrné zídky včetně osvětlení. Výdajový rozpočet akce roku 2019 je 2.900,0 tis. Kč 

Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 2.420,00 Kč. 

  

Číslo akce 0210439  

Energetická opatření v budově Palackého 1381/25, Přerov 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 6.149.311,56 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 9.249.426,32 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: 55.484,61 Kč bez DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 9.304.910,93 Kč bez DPH 

Celkové realizační náklady k datu 30.6.2019: 11.258.942,23 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 21.1.2019 

Ukončeno k datu 30.6.2019: ano 

  

Předmětem zakázky byla 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 

byly 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 bylo nově osazeno 189 ks oken. V současné době je 

výměna oken a dveří dokončena. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 11.258.942,23 Kč.  

Číslo akce 0210357  

Regenerace panelového sídliště Předmostí-13. etapa 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 13.218.920,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: -  

Dodatek k SoD: -  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Celkové realizační náklady k datu 30.6.2019: 0,00 Kč vč. DPH 

Datum zahájení:  

Ukončeno k datu 30.6.2019: ne 

  

Předmětem 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. 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. Na 

realizaci bylo požádáno o dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení na Regeneraci veřejných 

prostranství na sídlištích, lze získat částku až do výše 6 000,0 tis. Kč. V současné době probíhá 

výběrové řízení na zhotovitele a vlastní realizace je naplánována s termínem dokončení stavby v 2020. 

Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč.  

Číslo akce 0210361  

Přeložka veřejného osvětlení, ul. Svépomoc, Na Hrázi – přecházející investice z roku 2018 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 2.225.616,95 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 1.981.241,39 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: prodloužení termínu realizace  

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

Celkové realizační náklady k datu 30.6.2019: 2.430.421,08 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 2.10.2018 

Ukončeno k datu 30.6.2019: ano 

  

Na základě oznámení společnosti ČEZ Distribuce ze dne 8.10.2015 adresované na Statutární město 

Přerov ve věci týkající se změny technického řešení části distribuční soustavy a rekonstrukce sítí NN v 

lokalitě ul. Svépomoc, Na hrázi, spočívající ve vymístění sítí NN nadzemního vedení NN za pozemní 

bylo vlastníku sítě veřejného osvětlení oznámeno, že bude provedena změna vedení NN a v této 

souvislosti budou zrušeny podpěrné body umístěné na RD a betonových sloupech v ulici Svépomoc, 

Na hrázi. Na těchto podpěrných bodech je umístěno i vedení a svítidla veřejného osvětlen v ulici. 

Stavební práce byly zahájeny v roce 2018 v koordinaci se stavbou kabelizace NN vedení ČEZ v 

zájmovém prostoru. Veřejné osvětlení bylo zřízeno pro zajištění osvětlení za snížené viditelnosti v 

místní části ulic Na Svépomoc, Na Hrázi a Svépomoc II. Stožáry VO byly použity žárově zinkované a 

to 6m se svítidlem LED (dle výpočtu osvětlení ) a žárově zinkované stožáry 7m s jednoramenným, ev. 

dvojramenným výložníkem 1,5m se svítidly LED. Ve volném terénu a chodníku byl kabel uložen v 

kabelové rýze v pískovém loži zakrytém výstražnou folií. Přeložka veřejného osvětlení byla k 

30.6.2019 dokončena. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 2.430.421,08 Kč. 

  

Číslo akce 0210371  

Telematické systémy pro veřejné parkování v Přerově 
  

Předpokládaná hodnota VZ: 10.909.000,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: -  

Dodatek k SoD: -  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Celkové realizační náklady k datu 30.6.2019: 0,00 Kč vč. DPH 

Datum zahájení:  

Ukončeno k datu 30.6.2019: ne 

  

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. Realizace byla naplánována na rok 2019, ale vzhledem k probíhajícím velkým 

investičním akcím v Přerově je realizace odložena. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč. 

  

Celkem Akce nad 500 tis. Kč 

Rozpočet původní: 44.100.000,00 Kč 

Rozpočet upravený: 262.475.000,00 Kč 

Čerpání: 44.813.820,98 Kč 

% čerpání: 17,07 %  

Z uvedeného přehledu vyplývá, že z celkového počtu 41 rozpočtem krytých investičních akcí nad 500 

tis. Kč (ORJ 021) je k 30.6. 17 akcí v realizaci, případně ukončeno, a 20 v přípravě (zpracování PD 

vč. povolení stavby, příp. probíhá veřejná zakázka). 
  

  

  

2. Projektové dokumentace (investice) pro akce nad 500. tis. Kč  

  

Číslo akce 0255511 

Kompletní oprava elektroinstalace MŠ Přerov, Kratochvílova 19  
Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby je zpracována. V červenci 2019 bude 

zahájena realizace oprav. Výdajový rozpočet akce ve výši 260,0 tis. Kč byl čerpán k 30.6.2019 ve výši 

248.050,00 Kč.  

  

Číslo akce 0255318 

Regenerace panelového sídliště Budovatelů - 1. etapa  
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby je 

zpracována, je vydáno stavební povolení na stavbu, které bylo v letošním roce prodlouženo. Ve 

výdajovém rozpočtu jsou prostředky pro pokrytí nákladů na přeložky inženýrských sítí. Rozpočet na 

akci je 963,7 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč.  

  

Číslo akce 0255329 

Cyklostezka Dluhonice - Předmostí  
Je zpracovaná studie pro umístění cyklostezky z Předmostí do Dluhonic v trase podél trati SŽDC. 

Rozpočet na projekty je 190,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč.   

Číslo akce 0255387 

Stavební úpravy kina Hvězda  
Předmětem projektových dokumentací stavebních úprav kina Hvězda je dokumentace na rekonstrukci 

střechy kina Hvězda. Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci je dokončena. Probíhá 

stavebně povolovací řízení. Výdajový rozpočet ve výši 1.083,0 tis. Kč je čerpán k 30.6. ve výši 

127.050,00 Kč.  

  

Číslo akce 0255401 

Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v ul. Riedlova v Přerově  
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby je 

zpracována, je vydáno stavební povolení na stavbu. Výdajový rozpočet ve výši 18,0 tis. Kč je čerpán k 

30.6. ve výši 17.243,00 Kč.  

Číslo akce 0255512 

Oprava podlah - 2 poschodí ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5  
Projektová dokumentace pro provedení stavby je zpracována. V červenci 2019 bude zahájena realizace 

oprav. Výdajový rozpočet ve výši 40,0 tis. Kč je čerpán k 30.6. ve výši 36.058,00 Kč.  

  

Číslo akce 0255351 

Chodník + VO ul. Grymovská, Kozlovice  



Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby je 

zpracována, je vydáno stavební povolení na stavbu a je platné. Akci je nutno realizovat současně s 

opravou komunikace připravovanou KÚOK. Finanční prostředky jsou blokovány na základě uzavřené 

smlouvy se společností CETIN na překládku sítí elektronických komunikací. Výdajový rozpočet ve 

výši 221,0 tis. Kč je čerpán k 30.6. ve výši 0,00 Kč.  

  

Číslo akce 0255355 

ČOV a kanalizace Čekyně, Penčice – domovní přípojky kanalizace Čekyně 
Projektové dokumentace pro vydání územních souhlasů na domovní přípojky v místní části Čekyně 

jsou zpracovány a průběžně jsou hrazeny projekční kanceláři na základě vydaných územních souhlasů. 

Výdajový rozpočet ve výši 1.200,0 tis. Kč je čerpán k 30.6. je ve výši 40.656,00 Kč.  

  

Číslo akce 0255363 

Mosty přes tratě SŽDC v Přerově, ul. Dluhonská  
Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a dokumentace pro 

provedení stavby byla zpracována. Akce je stavebně realizována, ukončena 2018. Finanční prostředky 

jsou blokovány na základě uzavřených smluv se společností ČEZ Distribuce na překládku sítí NNK a 

VNK. Výdajový rozpočet ve výši 900,0 tis. Kč je čerpán k 30.6. ve výši 0,00 Kč.   

 

Číslo akce 0255366 

Objekt hotelu Strojař  
Zahájení projektových prací na objektu hotelu strojař bylo pozastaveno. Výdajový rozpočet ve výši 

3.292.900,0 tis. Kč je čerpán k 30.6. ve výši 0,00 Kč.  

  

Číslo akce 0255406 

Parkoviště v ulici Čapky Drahlovského, Přerov  
Projektová dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení a dokumentace pro 

provedení stavby je zpracována. Po dořešení vlastnických vztahů bylo zahájeno územní řízení. 

Výdajový rozpočet ve výši 112,20 tis. Kč je čerpán k 30.6. ve výši 33.934,00 Kč.  

  

Číslo akce 0255513 

Oprava podlah - 4 poschodí ZŠ Přerov, Svisle 13  
Projektová dokumentace pro provedení stavby je zpracována. V červenci 2019 bude zahájena realizace 

oprav. Výdajový rozpočet ve výši 38,0 tis. Kč je čerpán k 30.6. ve výši 32.800,00 Kč.  

  

Číslo akce 0255423 

Úpravy silnice I/47 v místě napojení EMOS  
Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a dokumentace pro 

provedení stavby je zpracována. Nejsou dořešeny vlastnické vztahy k pozemkům – řeší odbor MAJ. 

Výdajový rozpočet ve výši 96,0 tis. Kč je čerpán k 30.6. ve výši 0,00 Kč.  

  

Číslo akce 0255426 

Propojení cyklostezek Velká Dlážka-Hranická  
Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a dokumentace pro 

provedení stavby se zpracovává. Výdajový rozpočet ve výši 549,0 tis. Kč je čerpán k 30.6. ve výši 

0,00 Kč. V rámci koordinace stavby okružní křižovatky u Lidlu bude v PD upravena šířka 

navazujících chodníků.  

 

Číslo akce 0255427 

Cyklostezka Předmostí-Čekyně-Penčice  
Zpracování projektové dokumentace bude možné zahájit po doručení studie průchodnosti cyklostezky 

územím z Odboru koncepce a strategického rozvoje. Výdajový rozpočet ve výši 2.000,0 tis. Kč je 

čerpán k 30.6. ve výši 0,00 Kč.  

  

Číslo akce 0255429 



Most přes Olešnici, ul. Pod Lesem, Žeravice  
Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o demolici mostu, územního rozhodnutí, stavebního 

povolení a dokumentace pro provedení stavby je zpracována. Stavební povolení je pravomocné, 

probíhá soutěž na zhotovitele stavby. Výdajový rozpočet ve výši 611,0 tis. Kč je čerpán k 30.6. ve výši 

553.052,00 Kč.  

  

Číslo akce 0255430 

Optické propojení metropolitní sítě města Přerova s novostavbou Požární stanice v Přerově  
Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a dokumentace pro provedení stavby je 

zpracována, je vydáno územní rozhodnutí na stavbu. Výdajový rozpočet ve výši 54,0 tis. Kč je čerpán 

k 30.6. ve výši 0,00 Kč.  

  

Číslo akce 0255251 

Stavební úpravy ZŠ B. Němcové-energetická opatření  
Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a dokumentace pro provedení stavby je 

zpracována. Stavební povolení na realizaci stavby je prodloužené, platné. Výdajový rozpočet ve výši 

5,0 tis. Kč je čerpán k 30.6. ve výši 4.000,00 Kč.  

  

Číslo akce 0255172 

Dostavba domova pro seniory-pavilon G   
Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a realizaci stavby se 

zpracovává. Je vydáno územní rozhodnutí. Výdajový rozpočet ve výši 4.753,0 tis. Kč je čerpán k 30.6. 

ve výši 605.000,00Kč.  

  

Číslo akce 0255163 

Rekonstrukce uličního prostoru, ul. U Parku, Lověšice  
Projektová dokumentace pro povolení a provedení stavby je zpracována. Stavební povolení je vydané 

a je pravomocné. Výdajový rozpočet ve výši 222,0 tis. Kč je čerpán k 30.6. ve výši 221.430,00 Kč.  

  

Číslo akce 0255542 

Energetická opatření v č.p. 2804/2 na nám. Přerovského Povstání  
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby se zpracovává. Rozpočet na projekt 

je 535,0 tis. Kč. Výdajový rozpočet ve výši 650,0 tis. Kč je čerpán k 30.6. ve výši 0,00 Kč.  

  

Číslo akce 0255544 

Rekonstrukce rozvodů ZTI a soc. zařízení ZŠ Želatovská 8  
Projektová dokumentace pro provedení stavby se zpracovává. Výdajový rozpočet ve výši 255,0 tis. Kč 

je čerpán k 30.6. ve výši 24.465,00 Kč.  

  

Číslo akce 0255516 

Zateplení objektu Jižní čtvrť I/21-I/24  
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby se 

zpracovává. Výdajový rozpočet ve výši 530,0 tis. Kč je čerpán k 30.6. ve výši 0,00 Kč.   

 

Číslo akce 0255469 

Demolice objektu 1573, Velké Novosady, Přerov  
Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o demolici ubytovny, stavebního povolení na zajištění 

sousedního objektu a dokumentace pro provedení stavby je zpracována. Rozhodnutí o odstranění 

stavby bylo SÚ vydáno. Probíhá veřejná zakázka na zhotovitele stavby. Výdajový rozpočet ve výši 

101,0 tis. Kč je čerpán k 30.6. ve výši 30.250,00 Kč.  

  

Číslo akce 0255475 

Rekonstrukce chodníků a komunikace, ul. Pod Lesem, Žeravice  
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provedení stavby se 

zpracovává. Výdajový rozpočet ve výši 573,0 tis. Kč je čerpán k 30.6. ve výši 0,00 Kč.  



  

Číslo akce 0255551 

Kanalizace Lýsky  
Projektová dokumentace ve formě studie odkanalizování místní části Lýsky se zpracovává. Výdajový 

rozpočet ve výši 72,0 tis. Kč je čerpán k 30.6. ve výši 0,00 Kč.  

  

Číslo akce 0255556 

Oprava kanalizačních přípojek ZŠ Želatovská 8, Přerov  
Projektová dokumentace pro provedení stavby se zpracovává. Výdajový rozpočet ve výši 75,0 tis. Kč 

je čerpán k 30.6. ve výši 0,00 Kč.  

  

Číslo akce 0255415 

Revitalizace rybníků v Předmostí  
Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a realizaci se 

zpracovává na základě uzavřené smlouvy o dílo. Výdajový rozpočet ve výši 600,0 tis. Kč je čerpán k 

30.6. ve výši 0,00 Kč.  

  

Číslo akce 0255489 

Rekonstrukce chodníku ul. Velká Dlážka, Přerov  
Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci je dokončené a probíhá stavebně povolovací 

řízení. Výdajový rozpočet ve výši 340,0 tis. Kč je čerpán k 30.6. ve výši 214.896,00 Kč.   

 

Číslo akce 0255490 

Propojení komunikace ul. Kopaniny-Lipnická přes výstaviště  
Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavební povolení a provedení stavby se 

zpracovává. Výdajový rozpočet ve výši 2.300,0 tis. Kč je čerpán k 30.6. ve výši 216.160,00 Kč.  

  

Číslo akce 0255492 

Modernizace scénického osvětlení v Městském domě 
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby je zpracována. Výdajový rozpočet 

ve výši 28,0 tis. Kč je čerpán k 30.6. ve výši 21.780,00 Kč.  

  

Číslo akce 0255503 

Rekonstrukce školního hřiště ZŠ U Tenisu 4  
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby je zpracované a probíhá stavebně 

povolovací řízení. Výdajový rozpočet ve výši 768,0 tis. Kč je čerpán k 30.6. ve výši 415.546,00 Kč.  

  

Číslo akce 0255375 

Rekonstrukce opěrné zídky na nábř. R. Lukaštíka  
Nová (v pořadí třetí) projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, vydání stavebního 

povolení a realizaci stavby je ve fázi přípravy podkladů od městské architektky. Po získání podkladů 

bude uzavřena smlouva o dílo s dopravním projektantem. Uhrazené prostředky byly vydány za 

zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí na druhou variantu – návrh dle vizualizace pana 

Kašpárka. Výdajový rozpočet ve výši 120,0 tis. Kč je čerpán k 30.6. ve výši 42.350,00 Kč.   

Celkem Projektové dokumentace (investice) ORJ 25 

Rozpočet původní: 2.412.700,00 Kč 

Rozpočet upravený k 30.6. 23.027.600,00 Kč 

Čerpání: 2.784.720,00 Kč 

% čerpání: 12,09 % 

  

Čerpání rozpočtových výdajů ve výši 12,09 % rozpočtu na Projektové dokumentace (investice) ORJ 

025 je způsobeno tím, že u většiny akcí nejsou kompletně ukončeny projektové dokumentace, nebo 

probíhá stavební řízení na povolení investiční akce, nebo výběr projektanta. 

  

Z uvedeného přehledu vyplývá, že odbor PRI zatím v letošním roce zpracovává nebo již zpracoval 



projektové dokumentace všech stupňů (dokumentace pro umístění stavby, pro povolení stavby a pro 

provedení stavby včetně položkových rozpočtů) na 33 stavebních investic.  
  

  

  

Přílohy: 

Tabulka čerpání investic 2019 

Tabulka čerpání projektových dokumentací 2019  

 

 

 


