
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 15.08.2019 

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: 

Realizace investiční akce „Komunikační centrum pro návštěvníky muzea v prostorách 

přerovského zámku, Horní náměstí 1 v Přerově" 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje realizaci investiční akce s názvem „Komunikační centrum pro návštěvníky muzea 

v prostorách přerovského zámku, Horní náměstí 1 v Přerově“ dle zpracované projektové 

dokumentace v celém rozsahu dle důvodové zprávy. 

 

2 schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. 

(rezerva) 

282 452,5 * - 1 300,0 281 152,5 

3322 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 

0210557 

- Komunikační centrum - 

zámek) 

0,0 +1 300,0 1 300,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor řízení projektů a investic, oddělení investic 

Odbor řízení projektů a investic doporučuje zadavateli schválit usnesení v předloženém znění.  

 

Odbor řízení projektů a investic, oddělení veřejných zakázek a dotací 

Odd. PZD souhlasím s navrženým zněním usnesení. 

 



Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje zadavateli schválit usnesení v předloženém 

znění.  

 

Odbor ekonomiky: 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové 

opatření – posílení rozpočtu o 1 300 000 Kč k výše uvedenému účelu. Bude převedena část rezervy 

rozpočtu vymezena na strategické akce. 

 

Důvodová zpráva: 

Předmětem následného plnění veřejné zakázky jsou dodávky, služby a stavební práce nezbytné pro 

vytvoření komunikačního centra pro návštěvníky Muzea Komenského v Přerově, p.o. v prostorách 

zámku, Horní náměstí 1, Přerov. Zámek Přerov je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v 

Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Úpravami bude dotčen prostor pokladny a respiria, 

prostor před pokladnou a ve vstupním průjezdu. V prostoru pokladny a respiria bude provedena změna 

dispozičního řešení, prostory budoucího komunikačního centra budou vybaveny atypovým a typovým 

nábytkem, včetně montáže a instalace, dle designérského návrhu. Součástí předmětu plnění jsou 

rovněž související elektrikářské, podlahářské, malířské a natěračské práce, které budou zadávány v 

příslušné kategorii v souladu se Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu statutárním městem Přerov ve znění vnitřního předpisu č. 5/2018. 

Rada města Přerova na svém 19. jednání dne 11. července 2019 pod číslem usnesení 641/19/6/2019 

podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit realizaci investiční akce s názvem „Komunikační 

centrum pro návštěvníky muzea v prostorách přerovského zámku, Horní náměstí 1 v Přerově“ dle 

zpracované projektové dokumentace v celém rozsahu dle důvodové zprávy. 

  

Podrobnou specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje designérský 

návrh vypracovaný Ing. R.U., ateliér Komenského 689, 784 01 Litovel, IČ 11190957, ze dne 4. června 

2019. Předpokládaná hodnota úprav interiéru (výroba, D+M) je definována částkou 607 355,00 Kč bez 

DPH (734 899,55 Kč. vč. DPH). Z minulosti jsou zkušenosti, že finanční hodnota deklarována v 

návrhu interiéru se lišila od reálných nabídek trhu, které dosahovaly vyšších hodnot. Hodnota 

souvisejících prací (elektrikářské, podlahářské, malířské a natěračské práce) bude zjištěna průzkumem 

trhu. Předpoklad její výše se pohybuje kolem 250 tis. Kč. bez DPH. Předmětný návrh interiéru 

komunikačního centra byl konzultován s pracovníky Muzea Komenského v Přerově, p.o., kteří 

vyjádřili souhlas a podporu pro záměr revitalizace dotčených prostor.  

 

 


