
Pořadové číslo:  10/7 

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 28.11.2019 

Návrh pro 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 12. 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 k realizaci v roce 2020 

Návrh na usnesení:  

Rada města Přerova po projednání 
 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova Přerova schválit Nové akce nad 500 tis. Kč 

pro realizaci v roce 2020 – dle tabulky v důvodové zprávě 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Registr akcí nad 500 tis. Kč pro 

realizaci v roce 2020 – dle tabulky v důvodové zprávě 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Předkládaný materiál byl předložen i k projednání Radě města Přerova. V řádném termínu odevzdání 

předloh ZM ještě nebude znám výsledek projednání návrhu Radou města. S obsahem usnesení RM  

bude Zastupitelstvo zpravodajem seznámeno přímo na svém zasedání. 

 

 

Odbor řízení projektů a investic 

Odbor řízení projektů a investic v souladu s vnitřním předpisem č. 21/2016  Zásady postupů a pravidel 

při pořizování investic SMPr předkládá Radě města návrh akcí nad 500 tis. Kč  k doporučení schválení 

v zastupitelstvu města pro realizaci v roce 2020 a doporučuje schválit návrh usnesení v předloženém 

znění.  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit návrh usnesení v předloženém znění.  

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 



Odbor koncepce a strategického rozvoje v souladu s vnitřním předpisem č. 21/2016  Zásady postupů a 

pravidel při pořizování investic SMPr předkládá Odboru řízení projektů a investic návrh investičních 

akcí nad 500 tis. s prioritami odboru a Odbor řízení projektů a investic předkládá vybrané akce ke 

schválení pro realizaci v roce 2020. Mezi předloženými akcemi jsou předloženy i dvě akce podle 

schváleného akčního plánu do roku 2022 Plánu udržitelné městské mobility města Přerova (viz body 

8. a 9. důvodové zprávy). Odbor koncepce a strategického rozvoje souhlasí s návrhem Odboru správy 

majetku a komunálních služeb na komplexní řešení prostoru mezi křižovatkami ulic Šrobárova x 

Kozlovská a Kozlovská x Bayerova, včetně úpravy těchto křižovatek (v ceně několika miliónů), ale 

prioritou plánu mobility jsou úpravy a doplnění přechodů (v ceně řádu statisíců). 

Odbor koncepce a strategického rozvoje doporučuje schválit návrh usnesení v předloženém znění. 

 

Odbor ekonomiky 

Údaje o uvedených akcích nad 500 tis. Kč souhlasí s daty obsaženými v rozpočtu 2019 i v návrhu 

rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2020. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

V souladu s vnitřním předpisem č. 21/2016 Zásady postupů a pravidel při pořizování investic SMPr 

vydaným Radou města Přerova připravil Odbor řízení projektů a investic návrh Nových akcí nad 500 

tis. Kč pro realizaci v roce 2020 a Registr akcí nad 500 tis. Kč pro realizaci v roce 2020, kde v 

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

až v průběhu roku 2020 dle finančních možností města.  

Správci majetku předali v souladu s vnitřním předpisem soupis požadavků na realizaci akcí pro rok 

2020 včetně odhadu nákladů na jednotlivé akce odboru řízení projektů a investic jako podklad pro 

sestavení Registru akcí nad 500 tis. Kč. Registr byl dle požadavků odborem PRI zpracován a předán k 

výběru priorit vedení města. Byl sestaven Návrh akcí nad 500 tis. Kč na rok 2020 seřazených dle 

priorit. Návrh Nových akcí nad 500 tis. Kč na rok 2020 respektuje návrh rozpočtu na rok 2020. Dále 

byl sestaven Registr akcí nad 500 tis. Kč pro rok 2020. 

  

Nové akce nad 500 tis. Kč  
  

Tyto nové akce obsahují 17 staveb v celkové předpokládané hodnotě 67.136.000,00 Kč.  

  

Jedná se o tyto akce: 

  

1. Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Přerov, Trávník 27 - Předmětem realizace akce je kompletní 

oprava elektroinstalace na ZŠ Trávník 27, Přerov. Důvodem realizace je odstranění havarijního stavu 

elektroinstalace v celém objektu. Na akci se připravuje zpracování PD, která bude řešit rekonstrukci 

vnitřních světelných a silnoproudých rozvodů včetně nových zásuvek, přepínačů, svítidel, ventilátorů 

v sociálních zařízeních a případnou úpravu nebo doplnění stávajících rozvaděčů. Rovněž bude řešena 

rekonstrukce slaboproudých rozvodů (rozšíření kamerového systému, školní rozhlas, školní zvonek, 

telefonní síť, domácí vrátný a strukturovaná kabeláž – datová síť). Kompletní rekonstrukce se týká i 

jídelny a kuchyně vč. osvětlení.  

Předpokládané náklady na realizaci akce jsou dle předběžného odhadu 16.000,00 tis. Kč. 

  

2. Venkovní zastínění oken ZŠ Předmostí, Hranická 14 - při vyšších venkovních teplotách dochází 

k přehřívání prostoru ve třídách a kabinetech a k nedostatečné výměně vzduchu, což má negativní vliv 

na komfort a pracovní výkon. Vhodným řešením problému s přehříváním učeben se jeví zastínění 

okenních výplní. Navrhované opatření by se týkalo prosklené plochy výplní otvorů fasád 

orientovaných na východ a jih. Předpokládáme navržení motorizovaných venkovních žaluzií ve tvaru 



Z vyrobené z hliníkového profilu s vodícími lištami, která budou doplněná o čidla, která reagují na 

povětrnostní vlivy. Byla vysoutěžena projekční firma, náklady na zpracování PD činí 102,8 tis. Kč. 

Předpokládané náklady na realizaci akce jsou dle předběžného odhadu 3.000,00 tis. Kč. 

  

3. Rekonstrukce školního hřiště ZŠ U Tenisu 4 – předmětem realizace je vybudování venkovního 

školního hřiště v areálu základní školy. Součástí projektu bude vybudování těchto sportovišť: hlavního 

víceúčelového hřiště (tenis, 2x volejbal, malá kopaná, florbal) 

• na ploše vedlejšího volejbalového hřiště bude provedeno lajnování pro volejbal a florbal  

• běžecký ovál, skok do dálky, vrh koulí 

• vnitřní přístupové komunikace 

• vybavení sportovišť, 1 buňka pro správce areálu, 2 buňky sociální zázemí 

• mobiliář  

Celý areál bude oplocen a v okolí sportovišť bude vysázena nová zeleň. Dále vznikne odpočinková 

zóna pro školní družinu a komunitní aktivity včetně workoutu pro dospělé a seniory.  

Hřiště by mělo být přístupno veřejnosti. Na realizaci akce bude požádáno o dotaci KÚOK. 

Je zpracovaná PD, rozpočtované náklady činí 15.000,00 tis. Kč, přičemž rozpočet 2019 obsahuje 

12.000,00 tis. Kč a v návrhu rozpočtu na rok 2020 jsou obsaženy 3.000,00 tis. Kč.  

  

4. Rozšíření stezky, okružní křižovatka ul. Lipnická - V současné době probíhá stavba „I/55 MÚK 

s ČD Přerov – Předmostí“ jejíž součástí bude i výstavba okružní křižovatky (OK) Lipnická (u 

podjezdu do Předmostí), podél které je navržena společná stezka pro chodce a cyklisty o šířce 3 m. 

Tato dokumentace vznikala ještě před tím, než město připravilo svoji dokumentaci na rekonstrukci 

původního chodníku s jednosměrnou cyklostezkou vyznačenou pouze vodorovným dopravním 

značením na plnohodnotnou obousměrnou dělenou stezku pro chodce a cyklisty podle současných 

norem a technických podmínek (včetně dělícího reliéfního pásu). Tuto dělenou cyklostezku Velká 

Dlážka již město z velké části vybudovalo. Její dokončení bude koordinováno s výstavbou právě 

stavby OK v rámci MÚK a zde dochází k nesouladu typu a šířky v místě napojení. Na rekonstrukci 

chodníku s jednosměrnou cyklostezkou mezi koncem realizované a zkolaudované 1. části stavby 

cyklostezky Velká Dlážka a stavbou I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí (od zastávky MAD po 

propustek Strhance pod ulicí Velká Dlážka) je vydáno pravomocné stavební povolení. Dokumentace 

na změnu stavby I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí, SO 120 Chodníky a SO 121 Stezky bude na 

tuto úpravu přímo navazovat a bude vypracována dle posouzení možnosti rozšíření chodníku a 

cyklostezky zpracovaného pro ŘSD ČR, Správu Olomouc v parametrech shodných s cyklostezkou 

Velká Dlážka, t.j. dělená stezka pro chodce a cyklisty š. 5,5 m (2,6+0,4+2,5) v plné šířce bez ohledu 

na zábory cizích pozemků (vztah k pozemkům zajistí Odbor správy majetku a komunálních služeb). 

Součástí změny musí být také související úpravy např. SO 103 (přechod + přejezd přes silnici vč. 

úpravy odvodnění) a SO 446 (úprava veřejného osvětlení). Změna stavby (rozšíření chodníku s 

cyklostezkou) bude ukončena v místě napojení na cyklostezku do nového cyklopodjezdu pod 

železniční tratí. Podjezd pod železniční tratí (tzv. "tubus") má vydáno stavební povolení a bude 

budován SŽDC v rámci Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba a na cyklostezku k jeho napojení je 

zpracovávána dokumentace k územnímu rozhodnutí o umístění stavby. 

Předpokládané náklady na realizaci akce jsou dle předběžného odhadu 2.000,00 tis. Kč. 

  

5. Úprava křižovatky ul. Dluhonská - v současné době je vydáno pravomocné územní rozhodnutí, je 

zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení. Jedná se o stavbu, která je součástí 

průtahu městem, jejíž součástí je propojení stávající stezky s děleným provozem chodců a cyklistů v 

ulici Tržní a v současné době budované společné stezky pro chodce a cyklisty v ulici Polní realizované 

v rámci stavby I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí. Cyklostezka kopíruje nový tvar křižovatky a je 

navržena v délce 211m. Výstavba cyklistického propojení je rozdělena na dva úseky. V prvním úseku 

v ulici Polní po křížení s ulicí Dluhonskou navazuje společná (smíšená) cyklostezka na cyklostezku 

budovanou v rámci zmíněné stavby MÚK ve stejných parametrech (tento úsek cyklostezky bude celý 

financován městem). Ve druhém úseku od křížení s místní komunikací v ulici Dluhonská po napojení 

na stávající dělenou stezku v ulici Tržní (po konec areálu Cream) bude přeložen stávající chodník k 

nové komunikaci s okružní křižovatkou, kterou kopíruje (tuto část bude finacovat ŘSD ČR). K 

novému chodníku bude přimknutý nový cykistický pás (nová část cyklostezky), který společnou 



stezku doplňuje do požadované šířky 4,0 resp. 3,5m (tato část stezky bude realizována z 

předpokládané spoluúčasti města).  

Předpokládané náklady na realizaci akce jsou dle předběžného odhadu 1.300,00 tis. Kč. 

  

6. Sportovní areál Dluhonice - stávající hřiště TJ Sokol Dluhonice bude dočasně (po dobu výstavby) 

dotčen stavbou dálnice D1 0136 Říkovice – Přerov. V příčinné souvislosti s činností ŘSD ČR dojde k 

narušení pohody při výkonu sportovních, kulturních a společenských aktivit TJ Sokol, čímž vznikne 

TJ Sokol škoda. Škoda bude zahrnovat mimo jiné skutečnou škodu vzniklou na tělese Sportoviště, 

která vznikne v příčinné souvislosti s umístěním a realizací stavby a dále vyjma provozních nákladů 

veškeré náklady případně spojené se zajištěním náhradních provizorních sportovních či společenských 

prostor pro tréninky, zápasy a společenská setkání členů TJ Sokol, ale i občanů místní části Dluhonice 

po dobu realizace Stavby, tj. po dobu minimálně 3 let ode dne zahájení realizace Stavby. ŘSD a 

statutární město Přerov již delší dobu jednají s TJ Sokol Dluhonice o způsobu náhrady škody 

vybudováním náhradního Sportovního areálu, na jehož vybudování se z celkové částky 27,6 mil. Kč 

bude město finančně podílet částkou 7,6 mil. Kč. 

Předpokládané náklady na realizaci spoluúčasti jsou dle předběžného odhadu 7.600,00 tis. Kč. 

  

7. Zkrácení přechodu u malého Alberta ul. Bayerova - Do investičních akcí bylo zařazeno odborem 

ROZ. Odbor MAJ v současné době PD nechystá. Jednoznačně nedoporučujeme realizování této akce 

samostatně. Komunikaci v ulici Kozlovské, jejíž součástí by měl být řešen i tento přechod, je nutné 

řešit komplexně v rozsahu prostoru mezi křižovatkami ulic Šrobárova x Kozlovská a Kozlovská x 

Bayerova, a to včetně úpravy křižovatek. 

  

8. Řešení přechodů u křižovatky ul. Šrobárova a Kozlovská - Do investičních akcí bylo zařazeno 

odborem ROZ. Odbor MAJ v současné době PD nechystá. Jednoznačně nedoporučujeme realizování 

této akce samostatně. Komunikaci v ulici Kozlovské, jejíž součástí by měl být řešen i tento přechod, je 

nutné řešit komplexně v rozsahu prostoru mezi křižovatkami ulic Šrobárova x Kozlovská a Kozlovská 

x Bayerova, a to včetně úpravy křižovatek. 

  

9. Doplnění přechodu u křižovatky ul. Šrobárova a Kozlovská - Do investičních akcí bylo 

zařazeno odborem ROZ. Odbor MAJ v současné době PD nechystá. Jednoznačně nedoporučujeme 

realizování této akce samostatně. Komunikaci v ulici Kozlovské, jejíž součástí by měl být řešen i tento 

přechod, je nutné řešit komplexně v rozsahu prostoru mezi křižovatkami ulic Šrobárova x Kozlovská a 

Kozlovská x Bayerova, a to včetně úpravy křižovatek. 

  

10. Náhrada SQL serveru - v současné době řešíme problémy s nedostatkem výkonu stávajícího 

SQL serveru. Byl pořízen v roce 2015 v rámci projektu IOP 09 „Zajištění přenosu dat v územní 

samosprávě města Přerova“. V září 2020 končí udržitelnost projektu, na serveru končí záruka a 

především podpora. Z důvodu nedostatečného výkonu je nutné řešit pořízení nového SQL serveru jako 

náhrada stávajícího řešení.  

Předpokládané náklady na pořízení serveru činí 1.601,00 tis. Kč.  

  

11. Nový informační systém pro bytovou správu - informační systém bytové správy byl pořízen v 

rámci projektu IOP 09 „Zajištění přenosu dat v územní samosprávě města Přerova“. Vzhledem k 

tomu, že končí v září 2020 servisní smlouva celému projektu a provoz informačního systému pro 

bytovou správu je nezbytné provozovat a na základě žádosti oddělení bytové správy, byly zahájeny 

kroky pro přípravu průzkumu trhu a přesoutěžení systému. Předpokládané náklady na realizaci akce 

jsou dle předběžného odhadu 1.210,00 tis. Kč. 

  

12. Výměna parket ve velkém a malém sále včetně předsálí MD – Na nutnost výměny parket 

upozorňují KIS již několik let. Pracovní skupina pro regeneraci budov Městského domu, kina a 

hvězdárny projednala záležitost výměny podlah v prostorách velkého sálu, malého sálu a předsálí na 

jednání dne 16.9.2019. S ohledem na konstrukci a opotřebení vzniklé mj. mnohonásobným broušením 

je nutná celková renovace (již nelze brousit, vznikají spáry, vržou, prohýbají se). Na investici není 

zpracovaná PD. 



Odhad nákladů je dle věcného gestora 1.820,00 tis. Kč. Odbor PRI konstatuje, že po zpracování PD je 

pravděpodobné, že částka na realizaci akce bude vyšší.  

  

13. Zateplení objektu Jižní čtvrť I/21-24 včetně statického sepnutí - stavebními úpravami nedojde 

k výrazné změně kompozice objektu. V rámci stavby bude provedeno zateplení stávajícího 

obvodového pláště budovy. Vnější tepelně izolační kontaktní fasádní systém ETICS, který se skládá z 

tepelné izolace na bázi samozhášivého stabilizovaného fasádního polystyrenu, lepícího a stěrkového 

tmelu, výztužné tkaniny, kotevních a doplňkových prvků a z konečné povrchové úpravy tenkostěnnou 

silikonovou omítkou. 

Součástí je i statické zajištění objektu. Tvar a průběh trhlin ukazuje na pokles štítové stěny. Základový 

pas štítové stěny bude podepřen injekčními zavrtávacími kotvami R32 délky 3 m á 400 mm. Po 

obvodu budovy v každém nadzemním podlaží v úrovni stropů budou osazena a předepnuta ztužující 

lana. Podélná obvodová stěna u dvou schodišť v jižní části objektu se odklání vně. Pomocí výztuže 

Helifix bude stěna sešita s příčnými schodišťovými stěnami z prostoru schodišť á 600 mm.  

Je zpracovaná PD, předpokládané náklady činí 12.000,00 tis. Kč, přičemž rozpočet 2019 obsahuje 

7.400,00 tis. Kč a v návrhu rozpočtu na rok 2020 je obsažena částka 600 tis. Kč.  

  

14 Energetická opatření v budově č.p. 2804/2 na náměstí Přerovského povstání – předmětem 

realizace akce je zateplení obálky budovy, výměna výplní otvorů a s těmito činnostmi spojené 

stavební úpravy u objektu 2804/2 v Přerově, na pozemku p.č. 2155/4 v k.ú. Přerov. 

Probíhá zpracování projektové dokumentace.  

Předpokládané náklady na realizaci akce jsou dle předběžného odhadu 25.000,00 tis. Kč, přičemž 

rozpočet 2019 obsahuje 12.500,00 tis. Kč a v návrhu rozpočtu na rok 2020 je obsažena částka 

12.500,00 tis. Kč.  

  

15. Energetické úspory objektu Jižní čtvrť III/1-3 – předmětem stavebních úprav je celková oprava 

domu - zateplení fasády, výměna oken, výměna střešní krytiny,zateplení půdy, zateplení sklepů. 

Probíhá zpracování projektové dokumentace.  

Předpokládané náklady na realizaci akce jsou dle předběžného odhadu 7.475,00 tis. Kč.  

  

16. Výměna výtahů Osmek 5 a 7 – požadavek na opravu výtahů, které jsou bez bezpečnostních 

prvků. Velmi poruchové, úzká přepravní plocha. Hrozí, že již nedostaneme další revizi.  

Není zpracovaná PD, odhadovaná cena 2.530,00 tis. Kč stanovená na základě podobné realizace v 

budově Bratrská 34. 

  

17. Dětské hřiště ul. Petřivalského - na realizaci záměru „Dětské hřiště v lokalitě Petřivalského“ je 

vypracována projektová dokumentace, která z hlediska architektonického navrhuje hrací celek pro 

všechny věkové kategorie. Součástí je dětské hřiště s pískovištěm a prolézačkami, altán tvořící 

dominantu prostoru, hřiště pro děti od 7-14 let s lanovou pyramidou furtšlapem, pohyblivou tyčí, 

houpačkou, dále hřiště na pétanque, in-line trasa určená pro in-liny, koloběžky, tříkolky a malá kola. 

Pro všechny věkové kategorie je určeno víceúčelové hřiště pro míčové hry. Atrakcí pro děti bude 

terénní vlna určená především pro zimní sáňkování dětí. Na tuto investiční akci města je vydáno 

pravomocné stavební povolení, ale není zpracována dokumentace provádění stavby.  

Předpokládané náklady na realizaci akce jsou dle předběžného odhadu 5.000,00 tis. Kč.  

 

 


