
Pořadové číslo:  12/6 

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 17.04.2020 

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

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace na 

akci  „Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na služby na zpracování projektové dokumentace na 

akci s názvem „Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“ dle důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Zastupitelstvo města Přerova 

Nákup budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16 v Přerově byl schválen Zastupitelstvem města Přerova 

na jeho 11. zasedání dne 3. 2. 2020, usnesení č. 383/11/3/2020. 

 

Rada města Přerova 

Návrh na doporučení schválení záměru zadat veřejnou zakázku na služby na zpracování projektové 

dokumentace na akci s názvem „Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“ byl schválen 

Radou města Přerova na její 35. schůzi dne 8. 4. 2020, usnesení č. 1293/35/6/2020. 

 

Odbor řízení projektů a investic, 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 budovy na 

nám. T. G. Masaryka 555/16“. 



Odbor řízení projektů a investic, Oddělení investic (věcný a technický gestor veřejné zakázky) 

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

 

Odbor ekonomiky 

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

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové 

opatření – posílení rozpočtu o 8 000 000 Kč k výše uvedenému účelu. Tento požadavek je zahrnut v 

návrhu pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova s názvem Rozpočtové opatření č. 4, 5, 6. 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících především v dopracování vítězného 

architektonického návrhu a ve zpracování kompletní projektové dokumentace a autorského dozoru, 

včetně zpracování nadstandardních služeb a speciálních odborných služeb spojených s plněním 

veřejné zakázky, např. obstaravatelskou (dříve inženýrskou) činnost, provedení nezbytných průzkumů 

a měření (v závislosti na typu a rozsahu bude upřesněno následně, zda některé průzkumy a měření 

bude obstarávat zadavatel), projekt interiéru, součinnost se zadavatelem, spolupráci se zadavatelem při 

odstraňování vad a nedodělků a uvedení stavby do užívání a souvisejících činností. 

Dodavatel zpracuje kompletní projektovou dokumentaci v souladu se Standardem služeb architekta a 

jeho dokumentace pro navrhování staveb, vydaného ČKA 2018 včetně obstarávací činnosti související 

s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení podle dále uvedených fází:  

 Zajištění nezbytných průzkumů a rešerší;  

 FS 1 – Příprava projektu;  

 FS 2 – Návrh stavby;  

 FS 3 – Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby;  

 FS 4 – Dokumentace pro vydání stavebního povolení;  

 FS 5 – Dokumentace pro provádění stavby (tj. výběr zhotovitele stavby);  

 FS 6 – Soupis prací a dodávek;  

 FS 7 – Autorský dozor;  

 Projekt interiéru. 

Stavební objekt na parcele č. 194 v k.ú. Přerov byl uveden do provozu v 1969. Jedná se o 

podsklepenou 5-ti podlažní budovu se 6-tým ustoupeným podlažím. Dle archivních podkladů se jedná 

o stavbu s kombinovanou ocelobetonovou konstrukcí, ocelovými sloupy a průvlaky. Objekt je 

celoplošně podsklepen, obvodový plášť je tvořen ve východním a západním průčelím cihelným 

zdivem a hlavní podélné fasády jsou tvořeny boletickými panely. Tento objekt není zateplen. V 

objektu je výtah, ale svými parametry nesplňuje požadavky pro přepravu osob se sníženou schopností 

pohybu a orientace. V rámci stavebních úprav je nutné provést vestavbu nového výtahu. Technický 

stav zdravotechnických instalací, vytápění a elektroinstalací odpovídá stavu v době realizace a lze 

předpokládat komplexní rekonstrukci všech instalací v objektu. K případné přestavbě či provedení 

stavebních úprav je nutné přistoupit jako ke komplexní rekonstrukci objektu.  

  

Předpokládaná hodnota plnění: 
Náklady na vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro stavební povolení a realizaci 

rekonstrukce, včetně zajištění inženýrské činnosti odhadujeme na 8 000,0 tis. Kč včetně DPH. Přesná 

předpokládaná hodnota plnění veřejné zakázky není v této chvíli stanovena, neboť v rámci veřejné 

soutěže bude projektant pro vypracování potřebných projektových dokumentací na rekonstrukci 

objektu TGM 16 teprve vybrán. 

Propočet investičních nákladů byl proveden architektkou města na základě dispozice objektu a 

výpočtu zastavěných ploch a obestavěného prostoru a ploch obvodového pláště. Celkové 

předpokládané propočtené náklady na realizaci jsou cca 130,0 mil. Kč bez DPH.  

Informace o finančním krytí akce: 
Výdajový rozpočet na Projektové dokumentace (investice) je v současné době ve výši 212,0 tis. Kč, 



který pokrývá jen náklad na zaměření objektu TGM 16. Žádost o schválení rozpočtového opatření na 

zpracování všech potřebných projektových dokumentací pro stavební povolení a provádění stavby, 

včetně zajištění inženýrské činnosti ve výši 8 000,0 tis. Kč byl předán na odbor ekonomiky dne 

9.3.2020.  

  

Odůvodnění potřeby a účelnosti pořízení předmětu plnění veřejné zakázky: 
Stavební objekt na parcele č. 194 byl uveden do provozu v 1969. Jedná se o podsklepenou 5-ti 

podlažní budovu se 6-tým ustoupeným podlažím. Z archivních podkladů se jedná o stavbu s 

kombinovanou ocelobetonovou konstrukcí, ocelovými sloupy a průvlaky. Objekt je celoplošně 

podsklepen, obvodový plášť je tvořen ve východním a západním průčelím cihelným zdivem a hlavní 

podélné fasády jsou tvořeny boletickými panely. Tento objekt není zateplen. V objektu je výtah, ale 

svými parametry nesplňuje požadavky pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 

V rámci stavebních úprav je nutné provést vestavbu nového výtahu. Technický stav 

zdravotechnických instalací, vytápění a elektroinstalací odpovídá stavu v době realizace a lze 

předpokládat komplexní rekonstrukci všech instalací v objektu. K případné přestavbě či provedení 

stavebních úprav je nutné přistoupit jako ke komplexní rekonstrukci objektu.  

 

 


