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Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 4. 2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Ing. Bohumír Střelec, radní 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Navýšení kapacity dotřiďovací linky 

Přerov“ 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávky a drobné stavební práce s názvem „Navýšení 

kapacity dotřiďovací linky Přerov“ dle důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Návrh na doporučení schválení záměru zadat veřejnou zakázku na dodávky a drobné stavební práce s 

názvem „Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov“ byl schválen Radou města Přerova na jejím 35. 

Zasedání dne 8. 4. 2020, usnesení č. 1313/35/7/2020. 

 

Stanovisko odboru správy majetku a komunálních služeb 

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

Dle Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova, kapitola první, čl. 1 odst. 4, si Zastupitelstvo 

vyhradilo schválení záměru zadat veřejnou zakázku, jejíž předpokládané 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 jako věcný gestor akce na přípravu zadávacího řízení, 

předkládá Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení správy ostatního majetku a 

komunálních služeb návrh schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Navýšení kapacity dotřiďovací 

linky Přerov“. 

 

 



Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je navýšení kapacity dotřiďovací linky. V rámci projektu budou pořízeny 

komponenty pro dotřiďovací linku včetně lisu. Město hodlá sbírat v rámci separovaného sběru odpadů 

spolu s plasty a nápojovými kartony nově i obalové kovy. Za tím účelem bude rekonfigurována 

stávající linka umožňující automatickou separaci magnetických a nemagnetických kovů a fólií. 

Vzhledem ke změně systému sběru a navýšení kapacity zařízení bude třeba pořídit výkonnější lis. 

Stávající lis nemá dostačený lisovací tlak a výkonnost a nedostačoval by navýšenému přísunu odpadů, 

který je očekáván v důsledku změny systému sběru v Přerově a nově zavedené separace kovů.  

  

  

  

  

Technický popis pořizované techniky:  

Dotřiďovací linka: 
Rekonfigurace linky má za úkol zajistit: 

 Maximalizaci automatického třídění 

 Maximalizaci automatického vynášení materiálů do sběrných nádob mimo halu 

 Automatickou separaci magnetických a nemagnetických kovů 

 Automatickou separaci fólií 

 Zvýšení účinnosti lisování 

 Zachování možnosti manuálního dotřiďování 

 Minimalizaci pohybu techniky po hale třídírny, uvolnění prostoru 

 Možnost režimových změn pro třídění dalších materiálů 

 Zachování a zvýšení třídícího výkonu 

 Zlepšení ekonomiky sběru, svozu a dotřiďování zavedením nových komodit – zejména kovů 

  

  

Komponenty: 

 Kabina separace fólií 

 Pneumatická cesta separovaných fólií 

 Nadpásový magnetický separátor 

 Vynášecí pásový dopravník magnetických kovů 

 Elektrostatický (eddy current) separátor 

 Vynášecí pásový dopravník výmětů 

 Roznášecí pásový dopravník výmětů 

 Perforátor PET lahví 

 Válečková dráha balíků 

 Pomocné ocelové konstrukce 

 Stavební úpravy a doplňkové práce včetně elektro úprav a MaR 

  

Lis:  

 Lisovací tlak 65 tun 

 Elektrický příkon 

Zakoupen bude výkonnější lis z důvodu jeho současného kapacitně nevyhovujícího stavu (lisovací tlak 

50 t) a vyšší využitelnosti transportní kapacity a tím snížení ceny za logistiku materiálu – zejména u 

TAP. 

  

Předpokládaná hodnota plnění: 
Předpokládaná hodnota plnění činí 8 860 000,00 Kč bez DPH, tj. 10 720 600,00 Kč včetně DPH 

(sazba DPH ve výši 21%). Předpokládaná hodnota plnění byla stanovena dle provedeného rámcového 

ideového odhadu investiční hodnoty projektu na základě indikativních cen jednotlivých komponent a 

prací. Přesný rozpočet projektu je možný až po přesném naprojektování rekonfigurace. Rámcový 

ideový odhad předpokládané hodnoty plnění byl zpracován společností VIA ALTA a.s., Nádražní 377, 



675 21 Okříšky, IČ: 269 06 741. 

  

Informace o finančním krytí akce: 
Rozpočtované náklady akce jsou dle zpracované ideové zprávy 8 860 000,00 Kč bez DPH. Na 11. 

zasedání Zastupitelstva města dne 3. 2. 2020 byly zapojeny do rozpočtu na rok 2020 nezapojené 

účelově vázané finanční prostředky od společnosti EKO-KOM, a.s. ve výši 7 900 000,00 na ORJ 021 

Odboru řízení projektů a investic. Dále byly na ORJ 021 převedeny účelově vázané finanční 

prostředky zapojené do rozpočtu Odboru správy majetku a komunálních služeb na rok 2020 ve výši 2 

837 000,00 Kč. 

  

Předpokládaný termín realizace: 
Zahájení realizace se předpokládá v 1. pololetí 2021 po výběru zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo. 

  

Odůvodnění potřeby a účelnosti realizace akce: 
Třídící linka byla uvedena do provozu v roce 1995, v roce 2013 byla částečně zrekonstruována - bylo 

provedeno nové opláštění linky, výměna pásového dopravníku a částečná oprava elektroinstalace a 

topení. V současné době je linka na hranici výkonnosti a nevyhovuje požadavku na navýšení třídění 

separovaných odpadů. V rámci plánované změny svozu separovaných odpadů, rekonstrukce a 

rozšíření sběrného dvora a plánovaného navýšení třídění odpadů z města Přerova o 500 tun je nutná 

její rekonstrukce. Linka v rámci navrhované rekonstrukce a modernizace bude vybavena novým lisem, 

který bude schopen lépe lisovat vytříděné odpady, dále zde bude osazen pneumatický odsavač folie a 

také budou doplněny nové pneumatické a pásové dopravníky pro dopravu folií a slisovaných balíků 

vytříděného odpadu mimo halu separace. 

Linka bude dále dovybavena separátory železných a ostatních kovových nečistot. Všechna tato 

opatření povedou k navýšení kapacity třídící linky a přispějí k tomu, že město Přerov bude v rámci 

nového Zákona o odpadech připraveno lépe plnit podmínky tohoto zákona a také zavést nový systém 

svozu a separace odpadů.  

 

 


