
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: 

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce místní komunikace včetně 

sjezdů a chodníků v ulici U Parku, Přerov - Lověšice“  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce místní 

komunikace včetně sjezdů a chodníků v ulici U Parku, Přerov - Lověšice“ dle důvodové 

zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Zastupitelstvo města Přerova 

Realizace investiční akce „Rekonstrukce uličního prostoru, ul. U Parku, Lověšice“ byla schválena 

Zastupitelstvem města Přerova na jeho 6. zasedání dne 17. 6. 2019, usnesení č. 217/6/5/2019. 

 

 

Rada města Přerova 

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

„Rekonstrukce místní komunikace včetně sjezdů a chodníků v ulici U Parku, Přerov - Lověšice“ byl 

schválen Radou města Přerova na jejím 20. zasedání dne 24. 7. 2019, usnesení č. 682/20/6/2019. 

 

 

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 řízení projektů a investic, Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a dotací návrh schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce místní 

komunikace včetně sjezdů a chodníků v ulici U Parku, Přerov - Lověšice“. 

 

 

Odbor řízení projektů a investic, Oddělení investic (věcný a technický gestor veřejné zakázky) 

Odbor řízení projektů a investic, Oddělení investic doporučuje schválit usnesení v navrhovaném znění. 

 

 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce místní komunikace, přilehlých sjezdů, chodníků a 

kontejnerového stání v ulici U Parku v Přerově - Lověšicích. Celková délka úseku rekonstrukce 

komunikace je 263,00 m.  

  

Předpokládaná hodnota plnění: 
Předpokládaná hodnota plnění vyplývajících ze smlouvy na veřejnou zakázku činí  

6 085 690 Kč bez DPH, tj. 7 363 684,90 Kč včetně DPH.  

Předpokládaná hodnota plnění vyplývajících ze smlouvy na veřejnou zakázku byla stanovena 

rozpočtem projektanta dle projektové dokumentace v cenové úrovni ceníku RTS 19/I. 

Do celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky musí být dále, v souladu se 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: 
Investiční akce je kryta usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 217/6/5/2019 ze dne 17.6.2019 ve 

výši 7 400 000,00 Kč. 

Finanční prostředky jsou ve výdajovém rozpočtu Odboru řízení projektů a realizace investic, ORJ 21. 

  

Odůvodnění potřeby a účelnosti pořízení předmětu plnění veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce místní komunikace, přilehlých sjezdů, chodníků a 

kontejnerového stání v ulici U Parku v Lověšicích. Vozovka vykazuje značné poruchy a nerovnosti 

povrchu.  

 

 


