
Pořadové číslo:  10/9 

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 29.11.2019 

Návrh pro 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 12. 2019 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Ekologizace základních škol zřízených statutárním městem Přerov na úroveň 

modrozelené infrastruktury a moderního energetického hospodářství 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje zadání studie proveditelnosti projektu „Ekologizace základních škol zřízených 

statutárním městem Přerov na úroveň modrozelené infrastruktury a moderního energetického 

hospodářství“ 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, k jeho 

uzavření a jeho podpisu. 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j.n. 

(rezerva) 

288 303,6 * - 350,0 287 953,6 

3113 610 Základní školy 39 398,9 * + 350,0 39 748,9 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 64 423,9 * + 350,0 64 773,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 27. schůzi konané dne 28. 11. 2019 a usnesení bude sděleno na 

zasedání Zastupitelstva. 

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Odbor řízení projektů a investic: 

Odbor řízení projektů a investic doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit doporučené 

usnesení. Na základě studie proveditelnosti bude možné následně zadat zpracování projektové 

dokumentace na jednotlivá navrhovaná opatření.   

 

Odbor ekonomiky: 

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

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové 

opatření – posílení rozpočtu o 350 000 Kč k výše uvedenému účelu. Budou použity finanční 

prostředky z rezervy města na nerozpočtované výdaje. Přestože přesnější ekonomické aspekty 

vyplynou až z předmětné studie, zajisté lze alespoň rámcově odhadnout, jaké objemy finančních 

prostředků by si realizace jednotlivých částí projektu vyžádala, a to včetně budoucích provozních 

nákladů, aby bylo zřejmé, že město bude vůbec schopno některou z uvedených aktivit zafinancovat. 

Tyto informace v důvodové zprávě postrádáme, stejně jako to, zda se studie vztahuje na všechny 

základní školy. 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Projekt „Ekologizace základních škol zřízených statutárním městem Přerov na úroveň modrozelené 

infrastruktury a moderního energetického hospodářství“ jako komplexní  

a integrovaný projekt spadá do kategorie inovativních projektů s vysokou preferencí  

v prioritní oblasti strategického rozvoje České republiky. Projekt cílí na praktické inovace  

v procesu adaptace na měnící se klimatické podmínky areálu a budov základních škol zřizovaných 

statutárním městem Přerovem, včetně inovace výuky a praktického zaměření studia.  

 

Současný stav budov a zázemí základních škol statutárního města Přerova neodpovídá  

ve všech parametrech ideálním řešením v době měnícího se klimatu (zvyšující se letní teploty, změny 

ve vodním cyklu, rozvoj v energetice). V důsledku toho jsou ve školách v horkých měsících velmi 

vysoké teploty, prašnost, nedostatečné množství kyslíku, alternativní zdroje jsou nevyužity). 

 

Záměrem statutárního města Přerova je proto v souladu se současným poznáním v oblasti adaptačních 

a mitigačních opatření modernizovat a doplnit infrastrukturu základních škol  

o prvky modrozelené infrastruktury a alternativních zdrojů energie, a to komplexním  

a integrovaným přístupem. Cílem integrovaného projektu je zajistit v oblasti klíčové vzdělávací 

infrastruktury statutárního města Přerova dlouhodobě udržitelnou a komplexně plánovanou renovaci a 

modernizaci zařízení škol, budov a pozemků, na standardy modrozelené infrastruktury, kterou plánuje 

doplnit o řešení moderní energetiky, tj. energetiky s využitím obnovitelných a alternativních zdrojů 

energie. Kromě modernizace vlastní infrastruktury je součástí záměru také inovace výuky a 

praktického zaměření studia v relevantních tématech v souladu se školními vzdělávacími programy a 

dobrou praxí jednotlivých základních škol. 



Klíčové aktivity projektu: 

 

 Modrá infrastruktura: voda, hospodaření se všemi druhy vod, jejich akumulace, využití, 

(re)cirkulace apod. Globálním cílem je podpora udržení a obnovy malého vodního cyklu, 

udržení bilance a podpora stavu podzemních vod. Celkově pozitivní dopady na vodní 

režim a hydrologické poměry v zájmovém území a prostředí ZŠ Přerov, potažmo města 

Přerova jako celku.  

Realizace: „dešťovka“  

 Zelená infrastruktura: primárně jde o zeleň (vegetaci). V intravilánu se jedná o aplikaci 

řady opatření příznivých a přírodě blízkých. Moderním trendem je realizace zelené 

infrastruktury právě na veřejných objektech - typicky na školách, úřadech, budovách  

v majetku města. Z expertního šetření bylo doloženo, že situace v oblasti podmínek je 

velmi vážná. Školy jsou zejména v letních měsících přehřáté, trpí nedostatkem čerstvého 

vzduchu, zvýšenou prašností atd. Podobně jako u modré infrastruktury má i zelená 

infrastruktura pozitivní dopad na kvalitu životního prostředí obce: zlepšení klimatu, 

zvýšení retenční schopnosti k udržení vody v intravilánu, snížení teploty, zlepšení 

vodního režimu atd.  Dalším benefitem je prodloužení životnosti střešní krytiny. 

Realizace: „zelená střecha“  

 Energetika: primárně jde, stejně jako v případě vody a vegetace, o management dané 

oblasti, v tomto případě energetický management a rozumné využití a racionalizace 

hospodaření s energiemi. Komplexní integrovaný projektový záměr má za cíl realizovat 

řešení obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor apod. (např. navržená je 

instalace fotovoltaických panelů). Cílem je komplexní řešení celého soustavy všech 

dotčených ZŠ až do stupně lokální distribuční sítě. 

Realizace: a) zateplení, b) zastínění, c) výroba energie solárními panely  

 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) 

Prostředí, ve kterém děti studují, na ně má obrovský vliv.  Jedná se o praktickou ukázku 

dopadů zodpovědného chování vůči planetě Zemi. Jsou naplňovány cíle ŠVP a rozvíjeny 

kompetence žáků.  

 

Možnosti realizace projektu „Ekologizace základních škol zřízených statutárním městem 

Přerov na úroveň modrozelené infrastruktury a moderního energetického hospodářství“ jsou 

v současné době projednávány v rámci integrované strategie Olomoucké aglomerace 

v programovém období 2021-2027. 

Základním vstupem pro realizaci uvedeného komplexního záměru, respektive pro jeho odpovědnou 

přípravu, je zpracování studie proveditelnosti, na jejímž základě bude moci statutární město Přerov 

přistupovat k realizaci konkrétních opatření. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky - zpracování 

předmětné studie proveditelnosti činí 350 tis. Kč vč. DPH. Výběrové řízení na dodavatele zajistí odbor 

sociálních věcí a školství.  Na základě studie proveditelnosti pak budou moci být plánovány, 

připraveny a realizovány konkrétní projekty naplňující celkový záměr.  

 

 


