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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 27.01.2020 

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: 

Rekonstrukce ploché střechy hotelu zimního stadionu - podání žádosti o dotaci a 

schválení záměru 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 ploché 

střechy hotelu zimního stadionu v Přerově“, dle důvodové zprávy, 

 

3. prohlašuje , že statutární město Přerov je vlastníkem objektů tvořících areál zimního 

stadionu v Přerově, 

 

4. 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. 1061/30/6/2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit jednotlivé body předkládaného 

materiálu.  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

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

 

Odbor řízení projektů a investic, oddělení investic 



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

znění. 

 

Odbor řízení projektů a dotací, Oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a 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 ploché 

střechy hotelu zimního stadionu v Přerově“. 

 

Důvodová zpráva: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb nechal v průběhu r. 2019 zpracovat projektovou 

dokumentaci na opravu ploché střechy nad budovou hotelu zimního stadionu v Přerově, která je v 

kritickém technickém stavu, dochází k zatékání do objektu. V projektové dokumentaci je navrženo 

odstranění vrstev střešního pláště až na nosnou ŽB konstrukci a provedením skladby zcela nové. 

Součástí rekonstrukce střechy je i oprava izolace a podepření stávajícího potrubí rekuperační jednotky. 

Střecha má plochu 1 200 m2, nové materiály jsou navržené tak, aby zvýšily životnost střechy. 

Odhadované náklady činí 7,65 mil. vč. DPH. 

V současné době je na jedné půlce střechy umístěno 117 ks fotovoltaických panelů ve vlastnictví 

Teplo a.s., které musí být před zahájením rekonstrukce demontovány a zpětně osazeny odbornou 

firmou. 

Demontáž a zpětná montáž fotovoltaických panelů není předmětem tohoto projektu, je nutné toto před 

zahájením realizace dořešit.  

  

Vzhledem k finanční a technické náročnosti akce bude realizaci zajišťovat Odbor řízení projektů a 

investic. 

  

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. 

i. Majetek pořízený z dotace nesmí být po dobu min. 5 let od ukončení akce převeden ani pronajat 

jiné osobě bez předchozího souhlasu poskytovatele dotace. - K tomuto bodu upozorňujeme, že 

celý areál zimního stadionu je pronajat společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. V případě získání 

dotace bude v této věci proto nutné jednat s poskytovatelem dotace. 

  



S ohledem na výše uvedené požadavky 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  

6 315 602,41 Kč bez DPH, tj. 7 641 878,92 Kč včetně DPH s tím, že na základě dopracování stávající 

projektové dokumentace může být, v průběhu přípravy zadávacích podmínek veřejné zakázky a s 

ohledem na platné finanční krytí akce, tato hodnota navýšena.  

Předpokládaná hodnota plnění vyplývajících ze smlouvy na veřejnou zakázku byla stanovena 

rozpočtem projektanta dle stávající 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: 
Tato investiční akce není k dnešnímu dni schválena v akcích nad 500,0 tis Kč roku 2020 a není 

finančně kryta. Její schválení k realizaci, včetně schválení finančního krytí akce ve výši 8 000,0 mil. 

Kč je v návrhu jednání únorového zastupitelstva města Přerova. Předpokládaný termín realizace akce 

je ve 2. pololetí 2020 po výběru zhotovitele.  

 

 


