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Návrh pro 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 3. 2. 2020 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

Ing. Hana Rytířová, referentka 

Název návrhu: 

Protipožární zabezpečení Městského domu - podání žádosti o dotaci 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu a to z Programu na podporu 

investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020, dle důvodové 

zprávy, 

 

2. prohlašuje že statutární město Přerov je vlastníkem objektu č.p. 148 (Městský dům), Přerov, 

včetně jeho zařízení a vybavení, 

 

3. schvaluje deklaraci závazku ponechání majetku pořízeného z dotace po dobu minimálně 10 

let v majetku města, dle důvodové zprávy, 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova projednala materiál na své 30. schůzi dne 16.1.2020 a usnesením č. 

1059/30/6/2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit jednotlivé body předkládaného 

materiálu.  

 

Kancelář primátora a příspěvková organizace Kulturní a informační služby města Přerova 

Kancelář primátora a příspěvková organizace Kulturní a informační služby města Přerova souhlasí s 

předkládaným návrhem usnesení. 

 

Odbor řízení projektů a investic, oddělení investic 

Odbor řízení projektů a investic, oddělení investic doporučuje schválit návrh usnesení v předloženém 

znění. 



 

Odbor správy majetku a komunálních služeb  

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit usnesení dle předloženého návrhu.  

 

Důvodová zpráva: 

Rada města Přerova na své 65. schůzi dne 16. 3. 2017 usnesením č. 2515/65/6/2017 pověřila Odbor 

řízení projektů a investic zajištěním projektové dokumentace na akci "Protipožární zabezpečení 

Městského domu v Přerově". 

  

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 také tyto elektromontáže: instalace záložního zdroje, úprava rozvaděče RPV, dozbrojení 

rozvaděče RH, nové připojení stávající požární centrály, kabeláž pro silnoproudé rozvody do 1kV.  

Během r. 2019 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele a dne 28. 11. 2019 byla uzavřena smlouva o 

dílo. 

Předpokládané náklady na realizaci jsou 2.829.430,42 Kč vč. DPH, akce byla kryta v rozpočtu města v 

rámci schválených investičních akcí pro r. 2019 ve výši 3 150,0 tis. Kč. Žádost o převod prostředků z 

roku 2019 na 2020 přecházející akce nad 500 tis. Kč byla podána na Odbor ekonomiky dne 11. 12. 

2019 a to ve výši 3 150,0 tis. Kč. V současné době je uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem a 

předpokládáme zahájit realizaci v dubnu 2020. 

Vzhledem k tomu, že provozovatelem Městského domu je příspěvková organizace KIS, bude po 

realizaci pořízený majetek předán KISu k hospodaření. 

Na spolufinancování akce lze využít dotačního programu Olomouckého kraje - Program na podporu 

investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v r. 2020 z dotačního titulu Podpora 

výstavby a rekonstrukcí. 

  

Informace o podmínkách dotačního titulu: 
1. Podpora je určena na investiční projekty do oblasti výstavby a rekonstrukcí knihoven a kulturních 

zařízení zaměřená cíleně na zkvalitnění podmínek pro kulturní a společenský život v Olomouckém 

kraji. 

2. Žadatelem může být právnická osoba, ne příspěvková organizace. 

3. Žadatel může v rámci dotačního titulu podat pouze 1 žádost.  

4. Minimální výše dotace je 40 tis.Kč, max výše dotace je 1 mil. Kč. 

5. Minimální spoluúčast žadatele je 30% celkových uznatelných nákladů. 

6. Realizace akce musí být ukončena do 31.12.2020. 

7. Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20.1. do 31.1.2020. 

8. Jako povinná příloha žádosti je poskytovatelem dotace vyžadován ověřený výpis usnesení 

zastupitelstva města obsahující prohlášení k vlastnickým a jiným věcným právům, deklaraci závazku 

ponechání majetku pořízeného z dotace po dobu minimálně 10 let v majetku obce a souhlas s realizací 

akce, na niž je požadována dotace. 

  

S ohledem na tento požadavek zpracoval Odbor řízení projektů a investic uvedené body návrhu na 

usnesení. 

  



Pro případná jednání s poskytovatelem dotace a podpisům listinných dokumentů souvisejících s 

administrací celého projektu byla radou města pověřena náměstkyně primátora Ing. Hana Mazochová.  

 

 


