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Název návrhu: 

Rekonstrukce školního hřiště ZŠ U Tenisu 4 - podání žádosti o dotaci a záměr zadat 

veřejnou zakázku 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2020, dle důvodové 

zprávy, 

 

2. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce školního 

hřiště ZŠ U Tenisu 4“, dle důvodové zprávy, 

 

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. 1060/30/6/2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit jednotlivé body předkládaného 

materiálu.  

 

Odbor sociálních věcí a školství 

Základní škola Přerov, U tenisu 4 se dlouhodobě profiluje jako škola zaměřená na sportovní 

všestrannost. Od roku 2011 je součástí areálu školy i gymnastická hala vybudovaná s finanční 

spoluúčastí Olomouckého kraje. Statutární město Přerov si plně uvědomilo potenciál základní školy v 

této oblasti a na základě usnesení Zastupitelstva města Přerova ze dne 4. 2. 2013 schválilo pravidla  

a rozsah financování nákladů učitele tělesné výchovy (s osvědčením nejméně II. třídy trenéra příslušné 

specializace), správce haly a uklízeče haly z rozpočtu statutárního města Přerova. V současné době je 



financování těchto pracovních pozic schváleno až do roku 2023, a to v souladu s Koncepcí zaměření 

Základní školy Přerov, U tenisu 4 na sportovní všestrannost a rozvoj pohybových dovedností žáků pro 

období 2018 – 2023. Rekonstrukce venkovního školní hřiště této základní školy jednoznačně přispěje 

ke zkvalitnění sportovního zázemí školy, která úzce spolupracuje i s mateřskými školami v blízkém 

okolí. 

Podpora modernizace, obnovy a budování sportovních zařízení při základních školách je jedním z 

hlavních cílů Plánu rozvoje sportu statutárního města Přerova. Tento dokument schválilo 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 40. zasedání konaném dne 25. 6. 2018. Rekonstrukcí tohoto 

školního hřiště vzniknou nové sportovní plochy, které budou v odpoledních hodinách zpřístupněny i 

veřejnosti a zájmovým spolkům. 

 

Odbor řízení projektů a investic, oddělení investic doporučuje schválit usnesení v navrhovaném 

znění.  

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

 

Odbor řízení projektů a investic, Oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a správy 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 školního 

hřiště ZŠ U Tenisu 4“. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Rada města Přerova na své 104. schůzi dne 18. 10. 2018 usnesením č. 4265/104/6/2018 pověřila 

Odbor řízení projektů a investic zajištěním projektové dokumentace na akci "Rekonstrukce školního 

hřiště ZŠ U Tenisu 4". 

  

Jedná se o rekonstrukci stávajícího školního hřiště v areálu ZŠ U Tenisu 4 v Přerově. Hřiště bude 

využíváno nejen samotnými žáky základní školy, ale v odpoledních hodinách i veřejností. Od školního 

roku 2018/2019 má ZŠ U Tenisu v každém ročníku prvního stupně jednu třídu se sportovním 

zaměřením. Aktuální stav hřiště tomu ale neodpovídá. Jeho provoz, údržba a příprava na školní sezónu 

je rok od roku náročnější. Řešena bude výstavba a rekonstrukce stávajícího školního hřiště školy, která 

v sobě zahrnuje výstavbu: 

  

 hlavního víceúčelového hřiště, kde bude provedeno lajnování pro tenis, 2x volejbal (nohejbal), 

malá kopaná (futsal 40x20 m), 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 (sada - pouzdra, sloupky a síť pro tenis, 3x sada - pouzdra, sloupky a síť 

pro volejbal-nohejbal, 2x branka pro malou kopanou vč. kotvení, 4x standartní koš streetbalu s 

odraz.deskou a řetízkovou síťkou, 2x bezpečnostní obalení, 4x mobilní branka florbalu, 1x 

potřeby vrhačského kruhu – ocel. obruč a břevno, 1x odrazové prkno skoku do dálky, 1x krycí 

plachta skoku do dálky, sada spec. obrubníků s gum. krytem a lapači písku, 1x bezpečnostní 

žíněnka pro doběh, 1 buňka pro správce areálu, 2 buňky sociální zázemí) 

 mobiliář (19 x lavičky bez opěradla, 6x odpadkový koš, 11x stojan na kola, 2x přístřešek na 



kola 

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

  

Vzhledem k tomu, že rekonstruované školní hřiště je součástí areálu základní školy, která je 

příspěvkovou organizací statutárního města Přerova, bude po realizaci investiční akce pořízený 

majetek protokolárně předán základní škole k hospodaření. 

  

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

výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v r. 2020. 

  

Informace o podmínkách dotačního titulu: 
a. Podpora je určena na investiční dotace do oblasti výstavby a rekonstrukcí tělovýchovných a 

sportovních zařízení zaměřená cíleně na zkvalitnění podmínek pro sportovní činnost v obcích 

a městech Olomouckého kraje. 

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

c. Žadatel může v rámci dotačního titulu podat více žádostí na různé akce.  

d. Minimální výše dotace je 200 tis.Kč, max výše dotace je 8 mil. Kč. 

e. Minimální spoluúčast žadatele je 50% celkových uznatelných nákladů. 

f. Realizace akce musí být ukončena do 30. 6. 2021. 

g. Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17.1. do 14.2.2020. 

h. 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. 

  

Předpokládaná hodnota plnění: 
Předpokládaná hodnota plnění vyplývajících ze smlouvy na veřejnou zakázku činí 11 970 927,42 Kč 

bez DPH, tj. 14 484 822,18 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/II. 

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: 
Rozpočtové náklady vlastní rekonstrukce hřiště jsou dle projektové dokumentace 11 970 927,42 Kč 

bez DPH. Další vyvolané náklady na realizaci ve výši 350,0 tis. Kč jsou náklady na přeložku 

podzemních sítí ČEZ Distribuce a náklady na zajištění koordinátora BOZP a autorský dozor stavby 

odhadujeme na 100,0 tis. Kč. Předpokládané náklady na realizaci jsou tedy odhadovány na 15 mil. Kč 

vč. DPH.  

Akce byla v rozpočtu roku 2019 finančně kryta částkou 12 mil. Kč v rozpočtu města v rámci 

schválených investičních akcí pro r. 2020 je dofinancována, a to ve výši 3 000 000 Kč. Pro převod 

nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 byla podána na Odbor ekonomiky žádost o posílení 



rozpočtu o 12 000 000 Kč a to rozpočtovým opatřením ze dne 18. 12. 2019. Realizace se předpokládá 

ve 2. pololetí 2020 po výběru zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo.  

 

 


